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JEUGDPAKKETVOORWAARDEN 

Versie: februari 2020 

Algemeen 

De reguliere (lidmaatschaps)voorwaarden en reglementen van de vereniging zijn 

onverminderd (op onderdelen van een pakket) van toepassing.  

Ook kunnen externe reglementen (bijvoorbeeld van de KNLTB) van toepassing zijn.  

Duur, wijziging en opzegging 

De pakketkeuze wordt kort voorafgaand aan of kort na het begin van het nieuwe 

verenigingsjaar (dat loopt van januari tot en met december) aangeboden/gemaakt. De keuze 

geldt in beginsel voor één verenigingsjaar. De keuze eindigt nadien van rechtswege en moet 

dus telkens per verenigingsjaar opnieuw worden gemaakt.  

Het pakket kan vóór 1 juni tussentijds gewijzigd worden na een ander pakket. Daarvoor dient 

een e-mail te worden gezonden aan de ledenadministratie. De wijziging heeft gevolgen voor 

de hoogte van het maandbedrag, zie ook hierna. 

Het pakket kan vóór 1 juni tussentijds opgezegd worden. Daarvoor dient een e-mail te worden 

gezonden aan de ledenadministratie. Zie ook de gevolgen hierna. 

Bij tussentijdse opzegging geldt dat de reguliere vergoeding voor het jaarlidmaatschap en de 

(omgerekende) reguliere vergoeding voor de al (deels) verbruikte onderdelen (training, 

competitie, etc.) altijd verschuldigd blijft. Een eventueel nog te betalen restant dient in 

beginsel in één termijn te worden betaald. De reguliere tarieven vind je hier.  

Ingeval van wijziging naar een ander pakket wordt het maandbedrag opnieuw vastgesteld 

overeenkomstig de onderdelen van het nieuwe pakket en hetgeen reeds voldaan/verschuldigd 

is. 

Het opzeggen van (afname van) een pakket houdt géén opzegging van het lidmaatschap in! 

Voor de voorwaarden met betrekking tot de opzegging van het lidmaatschap wordt verwezen 

naar de Algemene Voorwaarden (lidmaatschap).  

Pakketonderdelen en tarieven 

Op de website van Tennisvereniging Malden staan steeds per pakket de onderdelen en het 

daarvoor geldende tarief vermeld.  
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Betaling verloopt per maand en per automatische incasso. Voor het zomerpakket zijn dat in 

beginsel 6 termijnen (april - september). Voor de andere pakketten zijn dat in beginsel 12 

termijnen (jan-dec).  

Ingeval van wijziging naar een ander pakket wordt het maandbedrag opnieuw vastgesteld 

overeenkomstig de onderdelen van het nieuwe pakket en hetgeen reeds voldaan/verschuldigd 

is. 

Enkele pakketonderdelen bevatten deelname aan een extern georganiseerd 

toernooi/evenement. Indien daarvoor kosten gelden dan vallen deze kosten buiten het pakket 

en dienen deze afzonderlijk (rechtstreeks) te worden voldaan. De pakketvergoeding ziet in dat 

geval op gedeelte ‘begeleiding’. Veelal zal aanmelding voor dat toernooi/evenement wel via 

de trainer/jeugdcommissie verlopen, tenzij anders vermeld.  

Indien in het pakket een ‘Competitie club-shirt’ is inbegrepen, dan geldt dat deelnemers per 

verenigingsjaar telkens recht hebben op één nieuw competitieshirt. Bij verlies of beschadiging 

in datzelfde verenigingsjaar dient op eigen kosten een (of meer) vervangend shirt te worden 

aangeschaft.  

Praktisch 

De jeugdcommissie is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot de pakketten/voorwaarden.  

Jeugdleden zijn bij een pakketkeuze automatisch aangemeld voor de onderdelen in dat pakket. 

Voor de trainingscycli geldt dat telkens voorafgaand aan de cyclus verhinderdata en eventuele 

wensen kenbaar kunnen worden gemaakt. 

Voor alle onderdelen in een pakket geldt dat afmelden daarvoor altijd mogelijk is. Afmelden 

vindt plaats op de gebruikelijke, bekende wijze (bij trainer of jeugdcommissie). Afmelden 

voor een pakketonderdeel brengt geen verandering in deelname aan andere pakketonderdelen 

en het verschuldigde maandbedrag, tenzij anders bepaald.   

Het Toppakket is vanwege de beperkte groep van slechts 4 personen voor de extra les alleen 

mogelijk bij 4, 8, 12, etc. deelnemers (er wordt gewerkt met een wachtlijst). Indeling vindt 

plaats op basis van het moment van aanmelden.  

Formeel 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is het bestuur gerechtigd om 

(individueel) te beslissen. Aan dergelijke beslissingen kan het betreffende lid geen 

toekomstige rechten ontleden en daaraan kunnen ook anderen dan het lid geen rechten 

ontlenen.  


