
 
 

Lidmaatschap TOP 2022 
 
VOORWAARDEN 

 
- lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december 

 
- eenmalig entreegeld/KNLTB bijdrage bij aanmelden 

 
- lid worden gaat naar rato 

 
- opzeggen voor 1 december (KNLTB en administratiekosten bij te laat opzeggen) 

 
- automatische incasso of IDEAL 

 
- Storneringskosten zijn voor rekening van het lid 

 
- Nieuwe pas aanvragen (bij bv verlies) € 5,00 voor rekening van het lid 

 
SMART 

 
- betaling per maand, je verplicht je bij tussentijdse opzegging het volledige bedrag te voldoen 
- automatische incasso 

- termijn kosten. Zelf aantal termijnen bepalen.  
 
FLEX 

 
- periode lidmaatschap zelf bepalen, hele maanden, kan op ieder moment ingaan en opgezegd 

worden. 
- jaarlijkse bijdrage KNLTB optioneel. Kies je voor het KNLTB lidmaatschap dan ben je KNLTB 

lid van 1 januari-31 december. De bijdrage KNLTB wordt in januari gefactureerd. Het 
flexlidmaatschap wordt gefactureerd zodra deze ingaat. 

- stopt automatisch op 31 december, per jaar aanmelden per mail naar de ledenadministratie, 
niet opnieuw inschrijven via de website want je staat al geregistreerd 
 

 
 



SPEELRECHT 
 

- Senior, Senior 18 t/m 20 jaar, Jeugd Plus 15 t/m 17 jaar, Flexlidmaatschaphouders - 
speelrecht van maandag t/m zondag van 08.30-23.00 uur 

 
- Daglid - speelrecht van maandag t/m vrijdag van 08.30-18.00 uur 
 
- Tenniskids/ Jeugd t/m 17 jaar -speelrecht van maandag t/m zondag van 08.30-20.00 uur 
 
 

Senior lidmaatschap >21 jaar binnen en buitenbanen het gehele jaar. € 34,- p.m 
 

- combinatie jaarlidmaatschap Senior en winter-abonnement (binnenbanen september-april 8.30-
19.00 uur) 

- eenmalig entreegeld/KNLTB bijdrage bij aanmelden 
- speelrecht van april-september van maandag t/m zondag 08.30-23.00 uur (m.u.v. aangepaste 

openingstijden tenniscentrum). Op de binnen- en buitenbanen 
- speelrecht van september-april: buitenbanen van maandag t/m zondag 08.30-23.00 uur 

binnenbanen van maandag t/m zondag van 08.30-19.00 uur 
- automatische incasso of IDEAL 
 

Winterabonnement € 32,50 per maand per persoon. (automatische incasso) 
 

- van september t/m maart op de binnenbanen van TOP 
- van maandag t/m zondag van 08.30 tot 19.00 uur 
- per maand opzegbaar 
 

Donateur € 30,- p.j. 
 

- jaarlijkse bijdrage 
- niet actief 
- bij weer actief worden geen entreegeld/KNLTB bijdrage



Beëindiging lidmaatschap 
 

Voor beëindiging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar 
per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Na deze opzegging heeft u dan nog t/m 31 

december de mogelijkheid gebruik te blijven maken van de faciliteiten op het tennispark, (oud 

leden t/m 31 maart) Alleen voor de navolgende zaken kan een lidmaatschap na 1 december van het 
lopende lidmaatschapsjaar worden opgezegd: 
 

1) Bij overlijden 
 

2) Bij ziekte of blessure* 
 
* Bij opzegging vanwege ziekte of blessure dient u wel een originele schriftelijke bevestiging 
te kunnen overhandigen van de betrokken arts(en), waaruit blijkt dat u niet in staat bent om 
te tennissen. 
 

 

Omzetten lidmaatschap 
 

Het omzetten van lidmaatschappen kan altijd zolang er nog niet gefactureerd is. U dient 
de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen. Het spreekt voor zich dat 
jeugdleden automatisch senior lid worden als ze leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 
 

Alles per e-mail 
 

Voor de afhandeling van bovengenoemde zaken volstaat het sturen van een email onder 
vermelding van je voor en achternaam naar ledenadministratie@tv-top.nl. Let er hierbij wel op dat 
je een bevestiging vanuit de ledenadministratie ontvangt om er zeker van te zijn dat je verzoek 
goed is doorgekomen. 
 


