De deelnemer schrijft zich in voor de gehele looptijd van een activiteit, die kan bestaan uit een
sportseizoen, schooljaar, dan wel een andere vooraf afgesproken vaste periode. Aan het
einde van deze periode vervalt de inschrijving, en kan men zich opnieuw aanmelden voor een
periode.
In het geval van tussentijds inschrijven worden de kosten voor deelname naar rato berekend
aan de hand van het nog mogelijk te volgen aantal activiteiten voor de betreffende periode.

Het lidmaatschap is niet tussentijds op te zeggen met teruggave van het betaalde
lidmaatschapsbedrag, met uitzondering van de volgende situaties:
 Als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte is het voor de deelnemer onmogelijk
geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode deel te nemen aan de
activiteiten.
 Wijziging in het woonadres van de deelnemer (geregistreerd in de gemeentelijke
basisadministratie), waardoor de reisafstand en reistijd naar de leslocatie een belemmering
vormen om (naar alle redelijkheid) de activiteiten te volgen.
Bij de twee bovenstaande situaties vindt restitutie plaats. De hoogte van de restitutie wordt
vastgesteld aan de hand van het aantal activiteiten, welke vanwege deze oorzaak niet meer
gevolgd kunnen worden. Na afloop van het betreffende periode eindigt het lidmaatschap
automatisch.

In het geval van afwezigheid door vakantie of kortdurende ziekte vindt er geen restitutie plaats
over het betaalde bedrag.
In het geval van langere afwezigheid vanwege een aantoonbare medische oorzaak vindt
restitutie plaats. De hoogte van de restitutie wordt vastgesteld aan de hand van het aantal
activiteiten, welke vanwege deze medische oorzaak niet gevolgd zijn of kunnen worden
gevolgd.

Betaling van deelnamekosten geschiedt per automatische incasso (na machtiging van
deelnemer) of via een factuur.
In het geval van een factuur dient de deelnemer het op de factuur vermelde bedrag over te
maken naar Sportief Capelle binnen het op de factuur aangegeven betalingstermijn.
In het geval van automatische incasso dient de deelnemer zorg te dragen voor voldoende
saldo op de opgegeven rekening om de incasso te laten plaatsvinden. Mocht dit niet het geval
zijn, dan ontvangt de deelnemer alsnog een factuur. Hierbij wordt de deelnamebijdrage
verhoogd met € 10,-- administratiekosten.
Sportief Capelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist indienen van de voor
haar noodzakelijke persoonsgegevens, dan wel bankgegevens.

Sportief Capelle behoudt zich het recht om foto’s te maken tijdens de activiteiten en te
gebruiken voor publicatie, voor promotionele doeleinden, zonder recht op vergoeding voor
anderen.

In het geval van te weinig (aangemelde) deelnemers heeft Sportief Capelle het recht de
activiteiten te stoppen of op te schorten. Indien het lidmaatschapsbedrag reeds is voldaan,
vindt er naar rato restitutie plaats.
In overleg met de deelnemers, worden deze eventueel op een wachtlijst geplaatst, tot aan het
moment dat er voldoende (aangemelde) deelnemers zijn op de activiteiten op te starten of te
hervatten.
Sportief Capelle heeft de mogelijkheid jaarlijks tarieven te indexeren. Wanneer vanuit
overheidsmaatregelen dit noodzakelijk is, kunnen tussentijdse tariefsaanpassingen worden
doorgevoerd.
Deelname aan de activiteit(en) is op eigen risico van de deelnemer. Sportief Capelle is niet
aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

