CONTRIBUTIES ingaande 1 oktober 2017
per maand

per kwartaal

per semester

per jaar

€ 26,-

€ 72,-

€ 138,-

€ 264,-

2x per week of onbeperkt

€ 39,-

€ 108,-

€ 210,-

€ 396,-

Zaterdag judo (september t/m mei)

€ 26,-

NVT

NVT

€ 200,-

1x per week
Voor alle sporten m.u.v.;
Karate op locatie Oostergrachtswal + judo op zaterdag.

Karate
2x p.w. op sportschool

- 15 jaar

€ 33,-

€ 90,-

€ 174,-

€ 336,-

1x p.w. in Zuiderburen of Camminghaburen

- 15 jaar

€ 26,-

€ 72,-

€ 138,-

€ 264,-

2x p.w. op sportschool

+ 15 jaar

€ 39,-

€ 108,-

€ 210,-

€ 396,-

+ € 4,-

+ € 12,-

+ € 24,-

+ € 48,-

Extra vrij fitness voor vechtsport;

Inschrijfgeld; Het inschrijfgeld voor de sportschool bedraagt € 17,50 en dient contant voor de 1e les te zijn voldaan bij de
balie van de sportschool. Pinnen is bij ons NIET mogelijk.
Gezinskorting; Bij gelijktijdige betaling voor dezelfde periode, voor de 20e van de nieuwe betalingstermijn ontvangt u
de volgende gezinskorting; 2e lid € 3,- per maand

3e lid € 6,- per maand

4e lid € 9,- per maand

Storno of achterstallige contributies; Bij achterstallige betalingen, of storno van incasso, kan de sportschool
administratiekosten doorbereken tot een maximum van € 10,-.
Vakanties en feestdagen; Het sportcentrum is gesloten op feestdagen en tussen kerst en nieuwjaarsdag.
In de zomer en andere gebruikelijke schoolvakanties kunnen er samengevoegde lessen of vervangende lessen
worden aangeboden. De jeugdlessen komen in schoolvakanties te vervallen. Hierover ontvangt u uiterlijk 1 week
voor de vakantie bericht via website, facebook of mededelingen op publicatiebord van de sportschool.
De vakanties worden normaal doorbetaald.
OPZEGGEN; De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzeggen kan alleen schriftelijk, per email of mondeling bij de balie.
Opzeggen kan NIET bij docent(-e). Ter bevestiging van de opzegging dient u van het sportcentrum een bewijs van opzegging
te ontvangen. Deze dient u minimaal 3 maanden goed te bewaren. De opzegdatum is gelijk aan het einde van de lopende of
verschuldigde betalingstermijn, met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Restitutie van reeds betaalde lesgelden
is dus niet mogelijk. De opzegging gaat in op de eerste van de nieuwe maand.
Opzegging is pas definitief als alle verschuldigde lesgelden zijn voldaan.
Tijdelijk opzeggen (i.v.m. blessure/ziekte);
Opschorten van lesgeld i.v.m. een tijdelijke ziekte of blessure is niet mogelijk voor een periode van 3 maanden of korter.
De gemiste lessen kan men inhalen in een periode gelijk aan de periode die men niet heeft kunnen sporten. Voor langere
periode schuift de contributie op, minus een maandcontributie. De tijdelijke opzegging gaat in op moment van melding bij
de administratie van de de sportschool.
Betalingsmogelijkheden;
1. Contant bij de balie. U kunt bij ons NIET pinnen.
2. Overmaken op NL 13 INGB 0000 998401 (o.v.v. lidnummer, sport en naam)
3. Via automatische incasso (in te vullen op inschrijfformulier).

