
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

✓ Lid worden kan onder de voorwaarde dat een incassomachtiging wordt afgegeven voor de betaling van 
de contributie. De incassomachtiging treft u aan in het informatiesetje voor nieuwe leden of kan 
worden gedownload van de website. 

✓ Inschrijfformulieren en incassomachtigingen dienen te worden ingeleverd bij de leiding of gescand en 
per e-mail te worden verstuurd aan administratie@omnisport-synergos.nl. 

 

 

Heeft u vragen? Neem dan (het liefst buiten kantooruren) contact op met: Annelies Borsje, 

telefoon 078-6428188. E-mail: penningmeester@omnisport-synergos.nl 

 

 

 
 

 

✓ Bij inschrijving vóór de 16e van de maand moet over deze maand nog contributie worden betaald. 

Leden die inschrijven op of ná de 16e betalen per de eerste van de volgende maand. 

✓ Bij automatische incasso heeft u het recht om binnen 56 dagen na de incassodatum, het afgeboekte 

bedrag terug te vorderen. Wij vragen u dan wel om contact op te nemen met de penningmeester om de 

vereniging te informeren over de reden. 

✓ Bij een contributieachterstand van meer dan een maand ontvangt u van ons een factuur. 

Bij iedere factuur rekenen wij € 2,50 door aan administratiekosten. 

✓ Als meerdere kinderen (t/m 17 jaar) uit één gezin sporten bij Synergos is de volgende kortingsregeling 

beschikbaar: 

Voor de eerste en tweede activiteit in een gezin betaalt u de volledige contributie, voor de derde 

activiteit krijgt u 50% korting en de vierde activiteit is gratis. Bij meer dan vier activiteiten begint de 

regeling weer opnieuw, m.a.w. voor de vijfde en zesde activiteit betaalt u de volledige contributie, voor 

de zevende activiteit krijgt u 50% korting en de achtste activiteit is weer gratis. 

De volgorde van de activiteiten wordt bepaald door de hoogte van de contributie. 

Voor vragen over deze kortingsregeling kunt u terecht bij de penningmeester. 

✓ Lessen die vervallen tijdens vakanties zijn verrekend in de contributie per maand. 

 

 

 
 

 

✓ Alleen door het inleveren van het volledig ingevulde uitschrijfformulier bij de ledenadministratie van 

omnisportvereniging Synergos of het sturen van een e-mail naar: administratie@omnisport-synergos.nl 

kan een lidmaatschap worden beëindigd. 

✓ Een uitschrijfformulier of e-mail dient vóór het einde van het kwartaal (vóór 1 januari, 1 april, 1 juli 

of 1 oktober) bij de ledenadministratie te zijn ingeleverd. 

✓ Is een uitschrijfformulier niet tijdig in ons bezit, dan wordt ook de contributie voor het volgende 

kwartaal in rekening gebracht. Er mag dan nog tot het einde van het kwartaal aan de les(sen) worden 

deelgenomen. 

✓ Bij beëindiging van het lidmaatschap beëindigen wij de incasso. 

✓ Heeft u zelf een opdracht tot automatische betaling gegeven, dan dient deze door u te worden stopgezet. 
 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

BETALINGSVOORWAARDEN EN –BEPALINGEN 

UITSCHRIJFVOORWAARDEN EN –BEPALINGEN 

mailto:administratie@omnisport-synergos.nl
mailto:penningmeester@omnisport-synergos.nl
mailto:administratie@omnisport-synergos.nl

