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Voorwaarden en contributie
Basiscontributie bij deelname aan Klup-activiteiten
Naast de wekelijkse bijdrage betalen Klup-deelnemers een basiscontributie die 2 keer per jaar met een acceptgirokaart wordt geïnd.
Er zijn drie tarieven:
A: deelnemers zonder eigen inkomen: E 65,00 per halfjaar;
B: deelnemers met een eigen inkomen of uitkering: E 80,00 per halfjaar;
C: deelnemers die alleen deelnemen aan een klup die één keer in de twee weken wordt gehouden: E 40,00 per halfjaar.
Bij inschrijving in het 2e of het 4e kwartaal worden aangepaste tarieven gehanteerd. De bijdrage in categorie A wordt E 30,00, B
wordt E 40,00 en categorie C wordt E 25,00.
Na aanmelding en acceptatie voor een klup is de geldende basiscontributie verschuldigd. Wil je niet langer deelnemen aan een klup
of soos, dan moet je je schriftelijk afmelden. Hebben wij geen schriftelijke opzegging ontvangen, dan blijft de basiscontributie verschuldigd. Navorderingen worden verhoogd met E 7,50 administratiekosten.
Voor deelname aan cursussen, kortdurende en incidentele activiteiten is geen basiscontributie verschuldigd. Voor cursussen, kortdurende en incidentele activiteiten is een bijdrage verschuldigd die in één keer betaald moet worden. Het is mogelijk dat de bijdrage
voor dergelijke activiteiten wijzigt, doordat uitvoerende organisaties tussentijds andere prijzen aan De Klup berekenen.
Voor cursussen krijgen deelnemers een nota of een acceptgiro toegestuurd. Recht op deelname geldt pas nadat de deelnemersbijdrage door ons is ontvangen. Voor incidentele activiteiten moet direct bij aanmelding betaald worden. De bijdrage blijft verschuldigd,
ook als je in een later stadium besluit om niet mee te doen met de activiteit.
Voor deelname aan Naschoolse Opvang is een eigen bijdrage verschuldigd die 2 keer per jaar met een acceptgiro geïnd wordt.

Bijdrage per activiteit
Als je deelneemt aan één van de vaste klups, ben je een bijdrage van E 1,80 verschuldigd, per keer dat je komt. Dit zijn activiteitenkosten. Wanneer je nieuw op een klup komt, is de eerste keer altijd gratis. Vanaf de tweede keer betaal je de wekelijkse bijdrage en
na 3 keer word je ingeschreven. Vanaf dat moment is de basiscontributie verschuldigd.
In de meeste gevallen wordt de deelnemersbijdrage elke week door de klupleiding in ontvangst genomen. Er wordt tijdens deze activiteiten twee maal koffie of thee geschonken, behalve in de sportaccommodaties.
Bij Klup Nieuwerkerk is de bijdrage E 2,00 per keer, inclusief consumpties.
Bij cursussen wordt geen wekelijkse bijdrage gevraagd. Voor bijzondere activiteiten binnen het reguliere programma kan een hogere
bijdrage gelden. Voor extra activiteiten van klups wordt meestal gevraagd direct bij aanmelding te betalen.
Voor alle activiteiten van De Klup geldt (naast basisklups bijvoorbeeld ook voor het Bowlen, EetCafé, Fitness, enz), dat de bijdrage per
activiteit een kostprijs is. Deze bijdrage komt in z’n geheel ten goede aan de betreffende activiteit.
ALS DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN, OVERMACHTSSITUATIES OF ONVOLDOENDE AANMELDINGEN EEN ACTIVITEIT NIET DOOR KAN GAAN, ZAL GETRACHT WORDEN EEN
GELIJKWAARDIG ALTERNATIEF TE BIEDEN. ALS ER GEEN ALTERNATIEF IS, WORDT DE BETAALDE DEELNEMERSBIJDRAGE TERUGBETAALD.
GENOEMDE PRIJZEN KUNNEN TUSSENTIJDS WIJZIGEN DOOR INVLOEDEN VAN BUITENAF.

