
 

Algemene voorwaarden 

 VERENIGINGSJAAR 
Het verenigingsjaar van Z&PV De Zeeuwse Kust loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

 KENNISMAKEN 
In overleg met de secretaris van de zwem- of waterpolocommissie of de trainer(-ster) van de afdeling van 
uw keuze kunt u ter kennismaking 2 keer gratis trainen. 

 AANMELDEN 
Indien u besluit lid te worden van Z&PV De Zeeuwse Kust, kunt u het inschrijfformulier en de machtiging 
automatische incasso dat op de website staat (sectie Lid worden), invullen en ondertekend inleveren bij 
de ledenadministratie, email ledenadministratie@zpc-dzk.nl. 

 LEDEN 
Voor zover van toepassing is de leeftijd van leden, de leeftijd die ze 1 januari van een betreffende jaar 
hebben. 

 OPZEGGEN 
Opzeggen van het lidmaatschap van Z&PV De Zeeuwse Kust dient voor 1 juni van het lopende 
verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden, email ledenadministratie@zpc-dzk.nl.  
Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juni of 1 december van het lopende 
verenigingsjaar, is minimaal de basiscontributie voor het volgende verenigingshalfjaar alsnog 
verschuldigd. 

 STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Geen der leden van Z&PV De Zeeuwse Kust kan voor enige nalatigheid, onbekendheid met de statuten , 
het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de vereniging voorwenden. 

 

Betalingsvoorwaarden 

 CONTRIBUTIEBETALING 
De basiscontributie, trainingsbijdrage en overige kosten (inschrijfgeld, kosten startvergunning, depot 
startgeld en KNZB-overschrijvingskosten) worden geïnd op basis van de door het lid verstrekte machtiging 
voor automatische incasso gedurende het verenigingsjaar. Van leden die lid waren voordat bovengenoemde 
voorwaarde werd geïntroduceerd, en die geen machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt, 
wordt verwacht dat de verschuldigde bedragen maandelijks voordat de maand begint, betaald worden.   

 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de ledenadministratie van bovenstaande incassowijze 
worden afgeweken.  

 EERSTE JAAR  
In het eerste lidmaatschapsjaar kan, afhankelijk van de aanvangsdatum en/of de aanmelding voor het 
lidmaatschap, van de eerder genoemde termijnen worden afgeweken.  

 WANBETALING 
Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de 
training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.  

 INVORDERING  
Indien er, na het verzenden van een herinnering en het (aangetekend) verzenden van een aanmaning, 
binnen een redelijke termijn nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het 
incasseren van de openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor 
rekening van de wanbetaler zijn.  

 TOT SLOT  
Nadere informatie (tarieven, e.d.) is te vinden op www.zpc-dzk.nl  sectie Lid worden. 
Ledenadministratie  : Jolanda van Haaren   ledenadministratie@zpc-dzk.nl   
Administratie : Jeanine Faes          penningmeester@zpc-dzk.nl        
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