ZAALSPORTVERENIGING JABEEK

Huishoudelijk reglement
1.
De contributie is gebaseerd op maandelijkse tarieven gedurende 12
maanden per jaar.
De contributie dient bij vooruitbetaling






in de 1e week van de maand te zijn voldaan. ( bij voorkeur
automatisch)
Bij aanmelding dient u samen met de eerste contributie, Є5,inschrijfgeld te betalen.
Bij afmelding en binnen het jaar weer aanmelding dient u ook
Є5,- administratiekosten te betalen.
Bij het niet nakomen van bovenstaande betalingsvoorwaarden,
behouden we ons het recht voor om uw deelname aan
genoemde sporten te weigeren
Betalingsverkeer loopt via :

Per bank t.n.v. "Zaalsportvereniging Jabeek"
rekeningnummer: NL48RABO0102705410
Bij alle betalingen dient men de contributieperiode, de naam van
de deelnemer en het onderdeel te vermelden.
De contributie-tarieven zijn als volgt samengesteld en bedragen per
maand:
lesduur:
contributie
Dance Class:
¾ uur/ 1 uur
€ 6,Hatha Yoga
1 uur
€ 10,Pilates
1 uur
€ 10,Work-out mix
1 uur
€ 10,Callanetics
1 uur
€ 10,BBB-training
1 uur`
€ 10,PowerYoga
1,25 uur
€ 12,50

2.
Men is verplicht de leider/leidster in kennis te stellen van
eventuele lichamelijke en/of geestelijke gebreken, waarmee
tijdens de lessen moet worden rekening gehouden.
3.
Men neemt op eigen risico deel aan de lessen, dan wel aan de
door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Dat wil zeggen, men kan de vereniging nimmer aansprakelijk
stellen voor opgelopen letsel of diefstal.
4.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te
geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een
maand.
5.
Als vakantieperiode worden de schoolvakanties van de
basisschool aangehouden
6.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk
Reglement tussentijds aan te passen. Eventuele veranderingen
worden
aan de leden bekend gemaakt.
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