
      Algemene bepalingen                                                                                                                                                                                                                      
1) Inschrijfkosten bedragen € 25,00.                                                                             
2) Wanneer u lid wordt van Beachweb Sports BV is dat voor onbepaalde tijd. Alle abonnementsvormen 
hebben een minimale contracttermijn en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar.                                      
De MINIMALE CONTRACTTERMIJN voor een JAAR-ABONNEMENT is 1 JAAR.                                                             
De MINIMALE CONTRACTTERMIJN voor een ander abonnement is 3 MAANDEN.                                         
3) Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. U krijgt na opzeggen een ontvangstbewijs. Telefonisch 
opzeggen van het lidmaatschap wordt niet geaccepteerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een 
opzegtermijn van een maand.  Deze beëindiging wordt pas van kracht als u alle openstaande rekeningen 
voldaan heeft. Indien u niet op tijd opzegt en de rekening voldoet wordt het abonnement stilzwijgend voor 
dezelfde periode verlengt.  Uw blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Beachweb Sports BV 
te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten. De contributie dient voor aanvang van 
elke maandelijkse periode vooraf te zijn voldaan.                                                                                                                      
4) De contributie van een JAAR-CONTRACT wordt elke maand via automatische incasso van Uw rekening 
afgeschreven. Bij de overige abonnement kan dat via automatische incasso danwel contante betaling. 
Indien automatische afschrijving niet mogelijk is, dient men zelf voor betaling zorg te dragen voor het 
begin van de maandelijkse afschrijving. Bij te late betaling is men direct en zonder herinnering een bedrag 
verschuldigd van € 25,00 voor administratie kosten. Dit is onverminderd de verplichting tot directe 
betaling. Alle overige incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zullen door Beachweb 
Sports B.V. op u worden verhaald.                                                                               
5) Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet is staat bent van de faciliteiten gebruik 
te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren, 
waarbij de einddatum van het jaar contract opschuift. Op geen enkele andere manier kan het abonnement 
gedeactiveerd worden.                                                                                                                                 
6) Minderjarigen worden pas toegelaten als lid indien 1 der ouders of voogd het inschrijf- en 
incassoformulier heeft ondertekend.                                                                                                                                               
7) De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij verhuizing naar buiten het dorp of 
buitenland dient u er zelf voor te zorgen dat uw contract verkocht wordt. De kosten voor de 
overschrijving zijn € 15,00 en dit dient te geschieden aan de balie van Beachweb Sports BV. Is de koper 
nog niet ingeschreven dan betaalt hij/zij € 25,00 inschrijfkosten.                          
8) Beachweb Sports B.V. is ten allen tijden gerechtigd de openingstijden, het lesrooster en tarieven te 
wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Beachweb Sports BV het recht de club te doen sluiten, 
zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Jaarlijks vindt er een 
prijsverhoging plaats volgens de index van het C.B.S. voor alle abonnementen. Indien de wijziging een 
verhoging van 6% of meer is, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van 
ontbinden vervalt indien niet binnen 1 maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst, schriftelijk 
is ingeroepen.                                                                                                                                                  
9) Tijdens de training is SPORTKLEDING en SCHONE SPORTSCHOENEN verplicht.                                                                                                           
10) Trainen en deelnemen aan wedstrijden of evenementen geschiedt altijd op eigen risico. U bent zelf 
verantwoordelijk. Beachweb Sports B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van 
ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen. Eveneens is gebruik van 
de parkeergelegenheid en goederen achter de bar leggen op eigen risico. Het meenemen van tassen in de 
sportzaal is niet toegestaan.                                                                                                                        
11) Het gebruik van mee gebrachte drank (uitgezonderd in een bidon) en etenswaren is NIET toegestaan.       
12) Voor kaarthouders zijn alleen de artikelen van toepassing welke niet met contributie hebben te 
maken. Een vakantie kaart is geldig voor 1 maand aaneengesloten.                                                                       
Een rittenkaart is geldig voor 6 maanden aaneengesloten vanaf de aanschaf datum.                                    
13) Een ieder dient zich, (met de vingerdruk) bij binnenkomst te registreren op het administratiesysteem 
van Beachweb Sports BV. Werkt deze niet dient dan men dit te melden.                                               
14) Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de 
directie van Beachweb Sports BV beoordeeld en beslist.         
             
      Voor akkoord,       
       naam: ……………………………     
      Handtekening


