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Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming
aan derden verstrekt.
Elk lid of aspirant lid dient cannabis gebruiker, 21 jaar of ouder en woonachtig in Nederland
te zijn.
Leden van CSCA nemen deel aan een legaal project onder een Opiumwetontheffing voor
wetenschappelijk onderzoek.
De deelname aan het onderzoek is beperkt tot maximaal 500 leden.
Wanneer het maximum aantal leden wordt bereikt, zullen nieuwe aanmeldingen op een
wachtlijst worden geplaatst. Op het moment dat een lid vervalt zal een nieuw lidmaatschap
aan degene worden aangeboden die boveaan staat op de wachtlijst. Afhankelijk van de eisen
van het onderzoek en van de interne logistiek kunnen criteria worden vastgesteld op basis
waarvan een rangorde ontstaat.
De 50 € vooraanmelding worden met de eerste jaarlijkse contributie verrekend wanneer,
bij het verkrijgen van de ontheffing, de inschrijving wordt voltooid.
Leden die in het kader van deze actie een vooraanmelding hebben betaald, worden ook
van het normaal verschuldigde inschrijfgeld van 25 € vrijgesteld.
De vooraanmelding geeft recht en op een startbonus van 5 gr legale cannabis. Als de
vooraanmelding voor 30 juni 2017 geschiedt bedraagt de bonus 10 gr. Een extra bonus wordt
toegekend voor elke verwijzing die in een nieuwe vooraanmelding resulteert: 2 gr cannabis
voor elke nieuwe vooraanmelding. Belangrijk hierbij is dat de naam van de ‘’doorverwijzer”
op het vooraanmeldingsformulier wordt vermeld.
Iedereen die zijn vooraanmelding heeft betaald wordt op de hoogte gehouden van de
voortgang van het project en mag aan en eventuele acties van CSCA deelnemen.
Na het verkrijgen van de Opiumontheffing en voordat de legale kweekactiviteiten worden
gestart, worden alle vooraanmeldingen getoetst op conformiteit met de Statuten en van
het Huishoudelijk Reglement van CSCA.
De bonus wordt toegekend op basis van de definitieve inschrijving(en).
Leden die een lening hebben aangeboden tekenen dan een leningsovereenkomst met CSCA
waarin een rente vaste periode van 4 jaar (5% rente op jaarbasis) wordt vastgesteld.
CSCA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd te
wijzigen. Voor elke inschrijving zijn echter de Algemene Voorwaarden van toepassing die op
het moment van de aanmelding op de site gepubliceerd staan.

