Lidmaatschapsvoorwaarden en contributieregeling

1. Procedure beeindiging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 is alleen schriftelijk mogelijk middels het
daarvoor bij uw afdeling te verkrijgen ledenmutatieformulier. Dit formulier dient u vervolgens volledig ingevuld in te
leveren bij de ledenadministratie van uw afdeling. Mondelinge opzeggingen van het lidmaatschap bij bestuursleden,
leiders of trainers worden niet geaccepteerd.
Alleen schriftelijke opzeggingen op de omschreven wijze worden in behandeling genomen en zorgen ervoor dat u aan
het einde van het betreffende seizoen uit het (financiële) contributiebestand wordt verwijderd.

2. Betaling van de verschuldigde contributie

U betaalt de door u ontvangen contributienota binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur (tenzij in overleg anders
is overeengekomen (zie ook 3. Machtiging voor automatische betaling).
Naderhand ontvangt u de eerste herinnering die u binnen 14 dagen na dagtekening dient te betalen. Op deze
herinnering worden € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
Blijft u opnieuw in gebreke dan ontvangt u een aanmaning die u binnen 1 week na dagtekening dient te betalen. Op
deze aanmaning worden € 15,- aanmaningskosten in rekening gebracht.
Mocht uw betaling opnieuw uitblijven dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan de
deurwaarder. Deze zal een gerechtelijke invorderingsprocedure starten waarbij alle bijkomende kosten, alsmede
de wettelijke rente op u zullen worden verhaald. Vanaf dat moment kunt u niet meer bij uw sportclub terecht voor
eventuele deelbetalingen en/of betalingsregelingen. Ook als u uw lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze heeft
opgezegd en desondanks weigert de contributie te betalen zal onverwijld de deurwaarder worden ingeschakeld.

3. Machtiging voor automatische betaling

Middels een machtigingsformulier kunt u kiezen voor een doorlopende automatische incasso van de door u
verschuldigde contributie. Hiermee machtigt u de vereniging de contributie per kwartaal of per halfjaar automatisch
van uw rekening af te schrijven. Kiest u voor jaarlijkse incasso of levert u de machtiging in zonder een keuze
mogelijkheid aan te kruisen, dan kiest u automatisch voor het ineens incasseren van de totaal verschuldigde
contributie. Mocht u geen machtigingsformulier hebben en wilt u toch kiezen voor automatische incasso dan kunt u dit
formulier opvragen bij uw afdeling. Binnenkort komt het formulier tevens beschikbaar op de website.
Overigens is het wettelijk zo dat u 56 dagen de tijd heeft om uw bankinstelling opdracht te geven het bedrag terug
te boeken als u het niet eens mocht zijn met de automatische afschrijving c.q. met de hoogte van het afgeschreven
bedrag. Het machtigingsformulier dient u bij aanmelding of bij aanvang van het seizoen ingevuld en ondertekend in
te leveren bij de penningmeester. Anderszins gaat deze er vanuit dat u de contributienota zelf voldoet binnen de op de
contributienota genoemde betalingstermijn.

