
 

 
 Vereniging Conditietrainen Gaasperdam    Inschrijfvoorwaarden         Voorjaar 2022 

 

 

Inschrijfvoorwaarden Vereniging CONDITIETRAINEN GAASPERDAM 

1. Inschrijfgeld 
Als nieuw lid betaalt u € 3,50 inschrijfgeld. Dit geldt ook voor leden die eerder hun lidmaatschap 
hebben beëindigd en zich opnieuw laten inschrijven. 

2. Contributie 
Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de contributie € 42,= per kwartaal voor de indoortrainingen en € 48,= per 
kwartaal voor de outdoortrainingen. Aanpassingen van de tarieven worden door het bestuur 
vastgesteld en verantwoord tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.  
Bij de indoortrainingen is er geen les in de schoolvakanties en op feestdagen. De outdoortrainingen 
gaan het hele jaar door behalve twee weken in de kerstvakantie. Dit komt neer op respectievelijk 40 
en 50 lessen per jaar. 
Bij tweemaal trainen per week wordt het dubbele tarief in rekening gebracht. 

3. Betaling 
De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. U dient de vereniging hiertoe te 
machtigen met het daarvoor bestemde formulier (SEPA Machtiging standaard Europese Incasso). 

4. Opzegging 
Opzeggen kan per kwartaal en opzeggingen moeten minimaal één maand voor het begin van het 
nieuwe kwartaal ontvangen zijn:  

- voor 1 september opgezegd,  geen lid meer per 1 oktober.  
- voor 1 december opgezegd,   geen lid meer per 1 januari. 
- voor 1 maart opgezegd,  geen lid meer per 1 april. 
- voor 1 juni opgezegd   geen lid meer per 1 juli. 
 
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per e-mail naar: 
conditietrainengaasperdam@gmail.com of per post naar de Ledenadministratie CTG, adres: Jan 
Nautahof 30 - 1106 ZD Amsterdam. 
Een opzegging wordt door ons altijd schriftelijk per e-mail bevestigd. 

5. Te laat opgezegd 
Indien u te laat heeft opgezegd, bent u verplicht het gehele volgende kwartaal te betalen. Bij niet 
betalen zal de contributie op gerechtelijke wijze geïnd worden. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke 
kosten zijn in dat geval voor rekening van het lid. Tevens zal de wettelijke rente in rekening worden 
gebracht. 

6. Doorgeven wijzigingen 
Wijzigingen in de persoonsgegevens (adres, e-mailadres, bankgegeven) moeten z.s.m. schriftelijk of 
per mail worden doorgegeven aan de Ledenadministratie CTG. Adres: Jan Nautahof 30 - 1106 ZD 
Amsterdam of per mail: conditietrainengaasperdam@gmail.com. 

Het niet doorgeven van wijzigingen kan nimmer aangewend worden als een excuus voor het niet of 
te laat betalen van de contributie. 
 

7. Ziekte of blessures 
Indien er sprake is van ernstige ziekte, waarbij de vraag of er sprake zal zijn van herstel, niet 
beantwoord kan worden, kan het lidmaatschap (tijdelijk) worden stopgezet. 
Als er sprake is van een blessure of zaken van voorbijgaande aard, dan lopen het lidmaatschap en 
de betalingsverplichting gewoon door. 
 

 
HET BESTUUR WENST U VEEL SPORTPLEZIER 
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