
- Laatst gewijzigd 28 juni 2017 
Algemene Voorwaarden Rugbyclub Dwingeloo 
 
Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid 
1.1        Club: Rugbyclub Dwingeloo; 
1.2        Rugbyseizoen: de periode van 01 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het
 daaropvolgende jaar; 
1.3        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Rugbyclub
 Dwingeloo. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard
 met de algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. Algemeen 
2.1        Het lidmaatschap van Rugbyclub Dwingeloo is persoonsgebonden en kan daarom niet
 worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van
 Rugbyclub Dwingeloo; 
2.2        Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd; 
2.3        De club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan
 ook te weigeren. 
 
Artikel 3. Lidmaatschap 
3.1        Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
 telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler
 (persoonsgegevens en IBAN) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden
 opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming
 Persoonsgegevens in acht wordt genomen. 
3.2        Voor het lidmaatschap geldt geen minimum leeftijd; 
3.3        Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig
 voor de duur van één rugbyseizoen en wordt verlengd met één rugbyseizoen indien niet 

tijdig en correct wordt opgezegd; 
3.4        Het seizoen loop van 01 augustus tot en met 31 juli; 
3.5        Een trainend lid maakt gebruik van de faciliteiten van de club, maar speelt geen wedstrijden
 en toernooien; 
3.6        Een clublid is een niet spelend lid. Hij/zij doet niet mee aan trainingen en speelt geen
 wedstrijden; 
3.7        Senioren kunnen vóór 15 juni wijzigen doorgeven voor het volgende seizoen. Bij de jeugd
 gaat dit automatisch op basis van leeftijd; 
3.8        Een (potentieel) nieuw lid mag zes aangesloten weken meedoen aan trainingen zonder
 directe bijdrage; 
3.9        Het lidmaatschap voor het volgende seizoen wordt automatisch verlengd op 15 juni; 
3.10      Bij aanmelding dient een recente pasfoto meegestuurd te worden voor aanmaak van een 

verplichte spelerspas via Rugby Nederland. Zonder geldige spelerspas is men niet 
speelgerechtigd; 

3.11      Bij overschrijving naar een andere vereniging die door de Rugby Nederland wordt
 goedgekeurd/verwerkt eindigt de contributieverplichting na het voldoen van de
 jaarcontributie.  
 
Artikel 4. Betaling 
4.1        Het lidmaatschap dient via een jaarlijks doorlopende automatische incasso te worden
 voldaan. Het lid, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, dient te zorgen dat er voldoende saldo
 op de rekening staat. Tevens moet de correcte IBAN bij de club bekend zijn; 
4.2       Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een verzoek tot betaling.
 Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan, zal het lidmaatschap automatisch worden 

geblokkeerd. Blokkering betekent dat het lid niet meer kan deelnemen aan Rugbyclub 
Dwingeloo activiteiten. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan; 

4.3        Degene waarvan de persoonsgegevens en de IBAN bij de aanvraag van het lidmaatschap
 bekend zijn, is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Wijziging van de gegevens voor betaling
 dient tijdig schriftelijk aan de club bekend te worden gemaakt; 



4.4        Indien bij de aanvang van het nieuwe rugbyseizoen de betaling van het seizoen daaraan
 voorafgaand nog niet is voldaan, zal het lidmaatschap automatisch worden geblokkeerd; 
4.5        De contributie wordt automatisch afgeschreven per periode omstreeks 01 oktober, 01 
 december, 01 februari en 01 april; 
4.6        Als de club niet gemachtigd wordt voor een automatische incasso, dient de jaarcontributie in
 één keer voldaan te worden. Een factuur hiervan ontvang je rond 01 oktober; 
4.7        Nieuwe leden die zich voor 01 december aanmelden betalen de jaarcontributie. Nieuwe leden
 die zich na 01 december, maar vóór 01 maart aanmelden, betalen de helft van de
 jaarcontributie. Nieuwe leden die zich na 01 maart aanmelden hoeven geen contributie te
 betalen voor het huidige seizoen, mits ze geen wedstrijden spelen (en dus geen spelerskaart
 nodig zijn) en mits ze het inschrijfformulier voor het volgende seizoen hebben ingevuld. 
 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1        Rugby is een contactsport. Het bestuur, noch de vereniging is aansprakelijk voor lichamelijk
 letsel dan wel materiele schade als gevolg van het beoefenen van de rugbysport of
 anderszins; 
5.2        Rugby is in Nederland een “kleine” sport. Dientengevolge kan de club niet garanderen dat er
 bij elke training een gediplomeerd trainer aanwezig is, noch dat elke wedstrijd wordt geleid
 door een gediplomeerd scheidsrechter; 
5.3        Het rugbyseizoen loopt van september tot en met juni. De hoogte van de contributie word
 jaarlijks vastgesteld en is onder meer afhankelijk van leeftijd en de bijdrage aan Rugby
 Nederland. 
 

Artikel 6. Lidmaatschap opzeggen 
6.1        Afmelden kan op één moment per jaar, namelijk voor 15 juni d.m.v. de link op de website van
 rugbyclubdwingeloo.nl. Vragen over het lidmaatschap kunnen gesteld worden aan de
 ledenadministratie; 
 

Artikel 7. Wijziging van de voorwaarden 
7.1        De club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De
 gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn
 te vinden op: rugbyclubdwingeloo.nl of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het
 lid worden toegezonden. 
 


