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Stichting Sport en Beweeg 
 

Welkom bij stichting Sport en Beweeg. 
 

Deelnemersbijdrage 

De deelnemersbijdrage wordt door de Stichting op twee manieren geïnd. 
1. automatische incasso waarop aangegeven is dat de te betalen deelnemersbijdrage in één keer of in drie termijnen 

mag worden afgeschreven. De periodes zijn: eind november, eind februari en eind mei (eventueel door de 
stichting te bepalen dit op te schorten naar eind juli) of eind februari, eind mei en eind juli. Wordt u tijdens het 
seizoen lid dan schuift de periode van betaling automatisch op. 

2. een factuur waarop € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze factuur mag in drie keer 
worden voldaan. De laatste betaling dient aan het einde van het seizoen (mei/juni) bij ons binnen te zijn. Vermeld 
bij betaling uw debiteur- en factuurnummer. 

 

Een seizoen bestaat uit: 
30 lessen  € 127,50 in een keer of € 42,50 in 3 keer met automatische incasso. 
34 lessen € 144,50 in een keer of € 48,17 in 3 keer met automatische incasso. 
35 lessen € 148,75 in een keer of € 49,58 in 3 keer met automatische incasso. 
37 lessen € 157,25 in een keer of € 52,42 in 3 keer met automatische incasso. 
 

De lessen lopen van begin september tot uiterlijk begin juli het jaar erna.  
 

Het is aan de stichting voorbehouden om aan het begin van elk seizoen de deelnemersbijdrage te verhogen. Een 
eventueel doorgevoerde verhoging is veelal noodzakelijk, omdat gemeenten de tarieven voor verhuur van haar 
accommodaties, waarvan de stichting gebruikmaakt, verhoogd. 
 

Inhaallessen 
Mocht u een keer uw eigen les niet kunnen volgen dan bent u van harte welkom bij een van de andere groepen. 
Deze informatie kunt u terugvinden op onze website www.sportenbeweeg.nl of vraag het ons telefonisch of per 
e-mail. U kunt meedoen zonder daarvoor eerst contact op te nemen met de lesgever. Het belangrijkste is dat u in 
BEWEGING blijft en de wekelijkse les is daarvoor onmisbaar! 
 

Opzeggen of afmelden bij langdurige afwezigheid 

• Als u door een blessure, operatie of ernstige ziekte, voor langere tijd niet kunt deelnemen aan de lessen, dan 
kunt u een deel van de deelnemersbijdrage terugkrijgen of zal deze worden kwijtgescholden. Dit moet dan wel 
aan ons zijn doorgegeven. Wij zullen indien nodig de automatische incasso stopzetten of aanpassen. 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0528-233 775. 
Als u weer mee kunt doen dan voegt u zich weer bij uw groep. Wij zien op de presentielijst dat u weer terug 
bent. 
Krijgt u contributie terug, dan betalen wij dit na het einde van het seizoen terug. 

• Als u ziek wordt (griep/verkoudheid), met vakantie gaat of om een andere reden dan hier boven genoemd niet 
tijdens de les aanwezig kunt zijn, krijgt u de deelnemersbijdrage niet terug. 

• Wilt u opzeggen? Doe dit dan ook bij ons. Wij innen tenslotte uw contributie. Dit kan telefonisch of per e-mail 
naar spieters@sportdrenthe.nl of info@sportenbeweeg.nl 

 

Privacy wetgeving (AVG) 
De huidige privacy wetgeving schrijft voor dat wij u informeren over de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren 
en waarom wij deze bewaren. Uw gegevens, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en 
(eventueel uw) e-mailadres bewaren wij om u onder andere over de aanvang van het seizoen te informeren. Voor 
onze uitgebreide privacy policy verwijzen wij u naar onze website www.sportenbeweeg.nl. 
 

Heeft u vragen dan kunt u van maandag t/m donderdag, van 08:30-17:00 uur, telefonisch contact opnemen met het 
secretariaat van de stichting: 0528-233 775 of een e-mail sturen naar info@sportenbeweeg.nl of 
spieters@sportdrenthe.nl. 
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