
 

 
Algemene voorwaarden 

 
 
1. Na inlevering  van het ingevulde en onder- 
      tekende aanmeldingsformulier ontvangt het  
      aspirant-lid een factuur  voor de betaling  
 van het inschrijfgeld, het lidmaatschapsgeld  
 en het les- of trainingsgeld. De factuur dient  
 als bewijs van lidmaatschap. Voor alle overige 
 betalingen aan de vereniging ontvangt het lid 
 een factuur aan het begin van ieder kalenderjaar. 
 
2. Aan het lidmaatschap van SCOM  is  
 automatisch het lidmaatschap van de  
 Koninklijke Nederlandse Zwembond  (KNZB) 
 verbonden. Elk lid betaalt ieder jaar in januari het jaarlijkse 
       lidmaatschap voor de KNZB  
 
3. Het lidmaatschap van de KNZB kan alleen per einde 
 boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient  
 voor 1 december van elk jaar schriftelijk  
 opgezegd te worden. Een voortijdige 
 beëindiging van het lidmaatschap brengt  
 geen restitutie van lidmaatschapsgeld met  
 zich mee. 
 
4. Voor het leszwemmen en het recreatief  
 zwemmen wordt tien keer per jaar les- of 
 trainingsgeld geheven. Voor het wedstrijd- 
      zwemmen en het waterpolo wordt dit les- of         
      trainingsgeld twaalf keer per jaar geheven. 
      Het maandelijkse les- of trainingsgeld dient bij   
      Automatische incasso te worden voldaan.  
 Voor de eerste twee leden van een gezin is het 
 volledige les- of trainingsgeld van toepassing. 
      Voor de andere gezinsleden is een door het   
      bestuur vast te stellen korting van toepassing. 
 De gezinskorting wordt vermeld in het overzicht  
 les- en trainingsgelden. 
 
5. Bij het in gebreke blijven van de betaling  
 van het les- of trainingsgeld kan het bestuur  
 na 30 dagen overgaan tot het aanmanen met 
 een herinneringsnota. De administratiekosten  
 bedragen € 2,50 voor de eerste herinneringsnota  
 en € 5,00 voor de daarop volgende    
      herinneringsnota’s. Bij een voortdurend in gebreke        
      blijven kan het  bestuur het betreffende lid schorsen 
      totdat alle betalingen zijn voldaan. 
 
6. De betaling van les- of trainingsgeld kan alleen 
 worden stopgezet op medische gronden. Een 
 verzoek om stopzetting van betaling dient  
 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 
 
7. Bij beëindiging van de lessen of trainingen  
 geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn 
 gaat in op de eerste dag van de maand volgend  
 op de maand waarin schriftelijk opgezegd wordt. 
 

8. Indien een lid zijn of haar startnummer wenst 
in te trekken dan dient hij of zij dit tijdig, voor  
het verstrijken van de door de KNZB gestelde 
termijn, schriftelijk het bestuur hiervan in kennis  
te stellen. Als de schriftelijke in kennis stelling na  
het verstrijken van de genoemde termijn bij het  
bestuur binnenkomt dient het startgeld alsnog  
betaald te worden. Het bestuur stelt de leden  
tijdig schriftelijk op de hoogte over de kosten van 
het startnummer en de datum waarop deze  
kosten betaald moeten zijn. 

 
9. Het les- of trainingsgeld kan door het bestuur  

worden verhoogd als de kostenontwikkeling  
dit noodzakelijk maakt. 

 
10. SCOM kan op geen enkele wijze aansprakelijk  

gesteld worden voor het verlies of in ongerede 
raken van persoonlijke eigendommen die zich  
tijdens de clubactiviteiten in het gebouw bevinden  
waarin de zwemlessen, trainingen, wedstrijden  
of andere activiteiten plaatsvinden. 

 
11. Het deelnemen aan de lessen, trainingen en  

wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico  
van het lid voor zover dit risico niet gedekt wordt  
door de verzekering die via het lidmaatschap bij  
de KNZB afgesloten is. Het lid verklaart dan ook 
dat het SCOM op geen enkele wijze aansprakelijk 
zal stellen voor de kosten van enig ongeval of 
letsel welke opgelopen wordt tijdens de lessen,  
trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. 

 
12. Door ondertekening van het inschrijfformulier  

gaat het lid akkoord met deze algemene  
voorwaarden en erkent hij de statuten en het  
huishoudelijke reglement van SCOM. 

 
13. Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld  

en ondertekend ingeleverd te worden bij de  
ledenadministratie. 

 
14. In het geval van leden jonger dan 18 jaar  

dient het inschrijfformulier ondertekend te  
worden door de ouder of verzorger. 

 
15. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens  

dienen schriftelijk bij de ledenadministratie  
aangemeld te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


