Algemene voorwaarden contributie en lesgeld
Contributie
Het lidmaatschap en contributieverplichting lopen van het moment van aanmelding t/m 31 maart
van het jaar daarop. Daarna wordt deze jaarlijks verlengd met 12 maanden.
Reguliere opzeggingen van het lidmaatschap vóór 31 december voorafgaande aan het nieuwe
speeljaar zijn kosteloos. Bij opzeggingen tussen 31 december en 1 april wordt u 15 euro in rekening
gebracht. Deze kosten houden verband met afdracht van KNLTB-contributie, die door de club niet
kan worden teruggevorderd.
Tussentijdse opzegging zijn slechts in uitzonderlijke gevallen per 1 oktober met gedeeltelijke
terugbetaling en met aftrek van kosten mogelijk. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
Bij vervanging van de speelpassen bij vermissing, diefstal of beschadiging wordt 2,50 euro in rekening
gebracht.

Lesgeld
Indien u tennislessen volgt, dan is tussentijds opzegging mogelijk, doch dit geeft geen recht op
teruggave van het lesgeld van de niet gevolgde lessen. De prijs van de lessen wordt namelijk vooraf
berekend op basis van het aantal personen en het aantal te geven lessen. Indien u zich heeft
aangemeld voor lessen middels een volledig ingevuld en ondertekend lesformulier en de u
aangeboden lessen komen overeen met de door u opgegeven tijden, dan is dat bindend. Mocht u
later om wat voor redenen dan ook besluiten geen gebruik te maken van het aanbod, dan bent u
toch tot betaling verplicht, ook weer omdat het lesgeld vooraf wordt berekend op basis van uw
deelname.
Selectiespelers
Voor de selectiespelers, die van aangeboden lesmogelijkheden gebruik maken geldt bovendien dat
het formulier, waarop de subsidievoorwaarden vermeld staan, vóór aanvang van de selectietrainingen in oktober, ondertekend in het bezit moeten zijn van de trainer. Het recht op subsidie
vervalt indien het formulier niet tijdig in het bezit van de vereniging is.
Arnhemcard
Leden, die gebruik willen maken van de Arnhemcard, moeten hun verzoek voor 1 juni indienen.
Latere aanvragen kunnen i.v.m. de termijn, waarbinnen de vereniging bij de gemeente de aanvragen
moet melden, niet gehonoreerd worden. Alleen als u de juiste coupon en een kopie van uw
Arnhemcard met pasfoto inlevert kan uw verzoek in behandeling worden genomen.
Het bestuur behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het bovenstaande.
U dient een verzoek hiertoe schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Uw verzoek zal dan in de
eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden.
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