ALGEMENE VOORWAARDEN BC RANDSTAD
Artikel 1
Lidmaatschap
Het lidmaatschap is een overeenkomst die is aangegaan met een natuurlijk persoon. De overeenkomst komt tot stand
door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. De overeenkomst geldt, na aan eventuele proefperiode,
voor een minimale periode van één jaar vanaf de datum van ondertekening.
Artikel 2
Waarborg
Bij aanvang van het lidmaatschap is een waarborg verschuldigd van € 60,--. De waarborgsom zal na beëindiging van
het lidmaatschap worden verrekend met de nog te betalen contributie en/of andere bijdragen.
Artikel 3
Tarifering
De tarieven voor contributies, competitiebijdragen, waarborg en andere voorkomende bijdragen worden jaarlijks
tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld en gelden voor het seizoen volgend op de desbetreffende
ALV.
Artikel 4
Betaling
Alle aan BC Randstad verschuldigde bedragen worden geïnd middels incasso (met uitzondering van een
proeflidmaatschap en kosten voor deelname aan toernooien), uit te voeren door de penningmeester van de
vereniging. Op het inschrijfformulier wordt hier door ondertekening van het betreffende kader nadrukkelijk
toestemming voor verleend.
Artikel 5
Sancties bij uitblijven van betaling
Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden heeft het bestuur het recht om een lid het recht van spelen te ontzeggen.
Tevens kan het bestuur middels de penningmeester besluiten de vordering uit handen te geven. Alle hieruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid of diens ouder of voogd.
Artikel 6
Opzegging
Een opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat. Het secretariaat zal na ontvangst de opzegging
bevestigen en de afhandeling starten. Het secretariaat is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen opzeggingen,
indien geen bevestiging wordt ontvangen dient het lid zelf aanvullende stappen te ondernemen.
De opzegging geldt vanaf de eerste dag van de maand na datum van ontvangst door het secretariaat met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 7
Competitie
Ieder lid van BC Randstad die deelneemt aan de competitie is verplicht om tijdens competitiewedstrijden de
voorgeschreven dubkleding te dragen.
Voor het deelnemen aan de competitie moet een bijdrage worden betaald, afhankelijk van de soort competitie, de
klasse en het type shuttle waar mee wordt gespeeld.
Artikel 8
Aansprakelijkheid
BC Randstad is niet verantwoordelijk voor het bewaken van de gezondheid van de leden en kan voor
gezondheidsproblemen niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid zelf om gezond
genoeg te zijn om te sporten. BC Randstad heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden jegens derden. Dit
laat onverlet dat elk lid aansprakelijk is voor schade die door schuld, nalatigheid of opzet is ontstaan. Dit geldt voor
zowel schade aan derden als ook voor schade aan andere leden of eigendommen van BC Randstad.
BC Randstad is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.
Artikel 9
Omgangs- en gedragsregels
Ieder lid dient zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan de omgangs- en gedragsregels die voor het
spelen bij BC Randstad gelden. Deze omgangs- en gedragsregels kan men op de website vinden. Daarnaast zijn ze
opgenomen in de seizoeninformatie van BC Randstad.
Artikel 10
Privacy
BC Randstad houdt zich het recht voor om foto’s, video e.d. op diverse manieren te publiceren. Alleen indien er vooraf
bezwaar wordt gemaakt zal BC Randstad afzien van publicatie. De Data Privacy regels staan gepubliceerd op de
website.

