Voorwaarden kennismakingslidmaatschap
Artikel 1: Definities
a.
b.
c.

Vereniging: Tennisvereniging ‘De Delftse Hout’
Tennisschool: Tennistops, de tennisschool die namens Vereniging tennislessen verzorgt
Kennismakingslid: De natuurlijke persoon die een Kennismakingslidmaatschap conform Artikel 2 aangaat

Artikel 2: Kennismakingslidmaatschap
a. Het kennismakingslidmaatschap is een eenmalige aanbieding van Vereniging aan natuurlijke personen om kennis te
maken met de tennissport.
b. Vereniging biedt aan 8 tennislessen te volgen voor een gereduceerd tarief.
c. Op de dag dat tennisles wordt gevolgd, kan een baan indien beschikbaar, worden gereserveerd om vrij te spelen.
d. De tennislessen worden verzorgd door Tennisschool
e. Het kennismakingslidmaatschap geldt voor de periode 1 april tot 1 juni of 1 september tot 1 november, afhankelijk
van het moment dat wordt aangevangen met het kennismakingslidmaatschap.
f. Indien van toepassing kunnen tennislessen o.g.v. lid b. en in overleg met Tennisschool zonder verplicht lidmaatschap
worden ingehaald na 1 juni of 1 november, indien door omstandigheden (bijv. weersomstandigheden) niet alle
afgesproken tennislessen zijn gegeven.
Artikel 3: Overgang naar Lidmaatschap
a.

b.

c.

Met het aangaan en gebruikmaken van een kennismakingslidmaatschap stemt Kennismakingslid of diens wettelijke
vertegenwoordiger in dat het Kennismakingslidmaatschap per 1 juni of 1 november automatisch overgaat in een
lidmaatschap van Vereniging.
Kennismakingslid of diens wettelijke vertegenwoordiger kan voor 1 juni respectievelijk 1 november opzeggen en
aangeven dat geen aansluitend lidmaatschap van Vereniging is gewenst door een bericht aan de ledenadministratie
van Vereniging.
Een naar een gewoon lidmaatschap van Vereniging omgezette kennismakingslidmaatschap wordt per 1 januari van
een nieuw kalenderjaar automatisch verlengd met een jaar, tenzij voor afloop van het lopende kalenderjaar schriftelijk
de opzegging is ontvangen bij de ledenadministratie van Vereniging.

Artikel 4: Lidmaatschap, contributie en inschrijfgeld
a.
b.
c.
d.

De aan Vereniging verschuldigde contributie voor het Kennismakingslidmaatschap voor de periode 1 april tot 1 juni of
1 september tot 1 november van een jaar) bedraagt € 0,00.
Contributie voor een aansluitend lidmaatschap is per 1 juni resp. 1 november verschuldigd.
Geen Inschrijfgeld wordt gerekend voor het Kennismakingslid dat vanaf 1 juni resp. 1 november aansluitend lid wordt
van Vereniging.
Bij een niet aansluitend lidmaatschap is inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 5: Kosten tennislessen
a. Kosten van kennismakingslessen worden op de website van Vereniging vermeld. Kosten van kennismakingslessen
worden voldaan aan Tennisschool.
Aritkel 6: Instemming met voorwaarden
a. Algemene voorwaarden Tennisschool
De ‘Algemene voorwaarden tennislessen bij Tennistops (Aug. 2017)’ zijn van toepassing voor de tennislessen (zie
https://www.tennistops.nl/algemene-voorwaarden)
b. Kennismakingslid stemt in met voorwaarden door inschrijving via het formulier.

