Lidmaatschapsvoorwaarden padel33
(2020)

Jeugd-lid < 18 jaar (maandlidmaatschap)
Voorwaarden
1. Kosten: € 15 per maand
2. Om jeugdlid te worden heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke begeleiders
(toevoegen veld in baanreserveren.nl .
3. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Padel33 kan je op de padel
accommodatie vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent wie de baan heeft
gereserveerd.
4. Het lidmaatschap kan je alleen online afsluiten en direct betalen met i-DEAL.
5. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving zodat je direct padel kan
spelen, met een automatische SEPA incasso verlenging tot en met de dag dat je 18 wordt.
6. Je kan maximaal 2 weken van tevoren een baan reserveren. Hiervoor heb je een geldig
lidmaatschap nodig en daarom vindt betaling maandelijks vooraf plaats.
7. Betaling 1e termijn: restant maand naar rato + 1 maand. Bijvoorbeeld: schrijf je je in op 10 april,
dan betaal je de 1e termijn € 25 voor 1 maand + 20 dagen. Geldig tot 31 mei.
8. Vervolgbetaaltermijnen € 15 per maand en wordt automatisch geïncasseerd rond de 15e van elke
maand.
9. De maand waarin je 18 wordt, kan je je lidmaatschap in je account omzetten naar een Easy one
of Flex one lidmaatschap.
10. Je lidmaatschap is ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen per
mail naar info@padel33.nl
11. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
12. Is je medespeler geen lid dan wordt voor dat deel losse baanhuur in rekening gebracht.
Voorbeeld betaalschema jeugdlid

Termijn
1e termijn
2e termijn
3e termijn
Etc.

Datum
betaling
10 april
15 mei
15 juni

Bedrag
€
25
15
15

Soort betaling
Direct met i-DEAL
SEPA automatische incasso
SEPA automatische incasso

Einddatum
lidmaatschap
31 mei
30 juni
31 juli

Flex one (maandlidmaatschap)
Voorwaarden
1. Kosten: € 30 per maand
2. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Padel33 kan je op de padel
accommodatie vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent wie de baan heeft
gereserveerd.
3. Het lidmaatschap kan je alleen online afsluiten en direct betalen met i-DEAL.

4. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving zodat je direct padel kan
spelen, met een automatische SEPA incasso verlenging voor onbepaalde tijd.
5. Je kan maximaal 2 weken van tevoren een baan reserveren. Hiervoor heb je een geldig
lidmaatschap nodig en daarom vindt betaling maandelijks vooraf plaats.
6. Betaling 1e termijn: restant maand naar rato + 1 maand. Bijvoorbeeld: schrijf je je in op 10 april,
dan betaal je de 1e termijn € 25 voor 1 maand + 20 dagen. Geldig tot 31 mei.
7. Vervolgbetaaltermijnen € 15 per maand en wordt automatisch geïncasseerd rond de 15e van elke
maand.
8. Je kun je Flex one maandlidmaatschap upgraden naar een Easy one jaarlidmaatschap wanneer je
wilt in je account.
9. Je lidmaatschap is ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen per
mail naar info@padel33.nl
10. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
11. Is je medespeler geen lid dan wordt voor dat deel losse baanhuur in rekening gebracht.
Voorbeeld betaalschema Flex one

Termijn
1e termijn
2e termijn
3e termijn
Etc.

Datum
betaling
10 april
15 mei
15 juni

Bedrag
€
25
15
15

Soort betaling
Direct met i-DEAL
SEPA automatische incasso
SEPA automatische incasso

Einddatum
lidmaatschap
31 mei
30 juni
31 juli

Easy one (jaarlidmaatschap)
Voorwaarden
1. Kosten: Eenmalig € 240 (€ 20 per maand)
2. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Padel33 kan je op de padel
accommodatie vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent wie de baan heeft
gereserveerd.
3. Het lidmaatschap kan je alleen online afsluiten en direct betalen met i-DEAL.
4. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in voor 1 jaar op de dag van jouw inschrijving zodat je
direct padel kan spelen, met een automatische SEPA incasso verlenging voor onbepaalde tijd.
5. Je kan maximaal 2 weken van tevoren een baan reserveren. Hiervoor heb je een geldig
lidmaatschap nodig en daarom vindt betaling jaarlijks vooraf plaats.
6. Betaling 1e termijn: direct bij inschrijving met i-DEAL. Geldig tot 1 jaar na inschrijving.
Bijvoorbeeld: schrijf je je in op 10 april, dan betaal je de 1e termijn € 240 direct met i-DEAL. Geldig
tot 9 april van het volgend jaar.
7. Vervolgbetaaltermijnen worden automatisch geïncasseerd op de 15e van de maand voor
einddatum contract op 9 april.
8. Je lidmaatschap is ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen per
mail naar info@padel33.nl
9. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
10. Is je medespeler geen lid dan wordt voor dat deel losse baanhuur in rekening gebracht.

Voorbeeld betaalschema

Termijn
1e termijn
2e termijn
3e termijn

Datum
betaling
10 april
2020
15 maart
2021
15 maart
2022

Bedrag
€
240
Prijs
2021
Prijs
2022

Soort betaling
Direct met i-DEAL

Einddatum
lidmaatschap
9 april 2021

SEPA automatische incasso

9 april 2022

SEPA automatische incasso

9 april 2023

Etc.

Proef lid 1 maand (maand lidmaatschap)
1. Kosten: € 30 per maand
2. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Padel33 kan je op de padel
accommodatie vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent wie de baan heeft
gereserveerd.
3. Het lidmaatschap kan je alleen online afsluiten en direct betalen met i-DEAL.
4. De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving zodat je direct padel kan spelen en
eindigt automatisch zonder opzegging na 1 maand.
5. Je kan maximaal 2 weken van tevoren een baan reserveren. Hiervoor heb je een geldig
lidmaatschap nodig en daarom vindt betaling vooraf plaats.
6. Je kunt je Proef lid maandlidmaatschap upgraden naar een Easy one jaarlidmaatschap of Flex one
maandlidmaatschap wanneer je wilt in je account.
7. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
8. Is je medespeler geen lid dan wordt voor dat deel losse baanhuur in rekening gebracht.

