Lidmaatschapsvoorwaarden padel33
(2021)

Padel33 Club Membership (jaarlidmaatschap)
Voorwaarden
1. Kosten: Eenmalig € 300 (gemiddeld € 25 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.
5. Je kan maximaal 3 weken van tevoren een baan reserveren. Hiervoor heb je een geldig
lidmaatschap nodig en daarom vindt betaling jaarlijks vooraf plaats.
6. Je hebt maximaal 3 reserveringen per week binnen je lidmaatschap, waarvan 1 in de piekuren en
2 in de daluren.
7. Je krijgt 50% korting op jouw deel van de baanhuur (Pay and Play) indien je meer dan de onder
punt 6 genoemde reserveringen in één week wilt spelen.
Stel je wilt op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur spelen (piekuren), dan betaal
je voor de donderdagavond voor jouw deel € 5,62 (Normale prijs € 45 / 4 personen = € 11,25 -/50% korting).
8. Prioriteit bij reserveren: Je kunt je baan 21 dagen vooruit online reserveren (Niet -leden 14
dagen)
9. 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 € 300 direct met i-DEAL. Geldig
tot 9 april van het volgend jaar.
10. Verlengen van je lidmaatschap doe je in je account tegen de dan geldende voorwaarden.
11. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
12. Is je medespeler geen lid dan wordt voor dat deel een losse baanhuur in rekening gebracht.

