ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP
(Domiciliëring Antwerp Padelclub)
1 Lidmaatschap
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke
lidmaatschapsvergoedingen. U zult aansprakelijk blijven voor deze betalingen totdat deze
beëindigd word door de procedure te volgen zoals voorzien in artikel 4 !Beëindiging van
uw lidmaatschap”.
2 Lidmaatschapstermijn
U kan uw lidmaatschap op elk moment (na u initiële termijn van 12 maanden) opzeggen
met een opzeggingstermijn van drie maanden die een aanvang neemt vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de maand waarin wij uw kennisgeving per e-mail
(info@antwerppadelclub.be) hebben ontvangen.
U dient uw initiële termijn van 12 maanden te voldoen alvorens u uw lidmaatschap met 3
maand opzegtermijn kunt opzeggen.
3 Opstarten van uw lidmaatschap
- Voor de maandelijkse betalingen van €35 (domiciliëring):
Wij maken u lid vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin wij uw
ondertekend SEPA document en ondertekende algemene voorwaarden hebben
ontvangen. De
Vanaf
dat moment
de domiciliëring
ook starten.
domiciliëring
zalzal
starten
binnen de eerste
14 dagen van de maand.

- Uw lidmaatschap loopt ononderbroken door tot op het moment dat u het beëindigt
overeenkomstig artikel 4.

4 Beëindiging van uw lidmaatschap
U kan op elk moment een einde maken aan uw lidmaatschap mits een opzeggingstermijn
van 3 maanden. De opzeggingsperiode zal een aanvang nemen vanaf de eerste dag van
de maand nadat we uw opzegging hebben ontvangen. U dient uw initiële termijn van 12
maanden te voldoen alvorens u uw lidmaatschap met 3 maand opzegtermijn kunt
opzeggen. Wij zullen u ontvangst van de opzegging en de datum waarop u uw
lidmaatschap wenst te beëindigen (via e-mail), bevestigen binnen de 5 werkdagen na
ontvangst van uw e-mail. (info@antwerppadelclub.be)
Deze lidmaatschapsovereenkomst en alle aanverwante regels en voorschriften (Club
Reglement) regelen de voorwaarden en bepalingen van uw lidmaatschap, hoe u onze
clubs gebruikt, en uw relatie met ‘BV TS PADEL’. Lees deze documenten aandachtig door,
aangezien zij van invloed zijn op uw wettelijke rechten en aansprakelijkheden. Met vragen
kunt u terecht bij een medewerker van onze club.
Contacten APC
Door deze overeenkomst te tekenen, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen en
stemt u ermee in zich aan deze te houden.

NAAM IN BLOKLETTERS:
DATUM: … / … / …
HANDTEKENING:

