HZC De Robben: Contributie- en incassoreglement vanaf 1 juli 2015
1. Het verenigingsjaar loop van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.
Alle leden worden tot het einde van het verenigingsjaar lid en kunnen per 30 juni hun
lidmaatschap opzeggen.
2. Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen dus voor 31 mei
plaats te vinden.
3. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk en per email plaatsvinden bij de
ledenadministrateur.
4. Indien leden gedurende het verenigingsjaar lid worden, wordt het contributiebedrag
berekend over de periode dat zij lid zijn. Aangezien er in de periode juli – augustus
slechts weinig of geen activiteiten zijn, wordt voor deze berekening er van uitgegaan
dat het volledige contributiebedrag wordt betaald voor de periode 1 september – 30
juni.
5. Nieuwe leden kunnen alleen lid worden, indien zij akkoord gaan met betaling per
automatische incasso.
6. Bij betaling per automatische incasso wordt het contributiebedrag door de vereniging
in 3 termijnen geïnd, te weten op 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
7. Bij betaling per factuur dient het lid als volgt te betalen:
a. Uiterlijk op 28 juli: het contributiebedrag voor de periode 1 juli – 30 juni en de
toeslag voor betaling per factuur.
8. Bij betaling per factuur is een extra bedrag van € 15,-/factuur verschuldigd. Dit in
verband met inningskosten en risico’s.
9. Bij te late betaling en/of stornering wordt per keer € 15,- voor rentederving, inningsen administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt dus ook voor de leden die per
automatische incasso betalen en waarvan de betaling wordt teruggestort
(bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo of omdat het lid de machtiging herroept).
10. Het bestuur is bij te late betaling gerechtigd binnen- en buitengerechtelijke stappen
te nemen. Alle kosten hiervan komen voor rekening van het desbetreffende lid.
11. Op het moment dat een lid aangeeft zijn/haar lidmaatschap op te zeggen, is per
direct het volledige nog verschuldigde contributiebedrag opeisbaar.
Goedgekeurd door de ALV van HZC de Robben op 1 oktober 2014

