
Olivier van Noordgroep 

Algemene betalingsvoorwaarden 

Contributie. 

Alle betalingen geschieden per automatische incasso. De verschuldigde bedragen worden op of 
omstreeks de 25e van iedere maand van de rekening afgeschreven. 

Voor betalingen anders dan contributie wordt u tijdig geïnformeerd (o.a. kampen).


Indien u achteraf niet instemt met een incasso, dan kunt u deze laten terugboeken door contact met 
uw bank op te nemen of door contact op te nemen met de penningmeester.


Indien een incasso door uw bank geweigerd wordt, dan zullen wij gedurende 1 maand nogmaals 
proberen het bedrag te laten incasseren. Indien de incasso’s bij herhaling geweigerd worden, 
ontvangt u van ons een factuur met openstaande bedragen vermeerderd met de administratiekosten 
die banken ook aan ons doorberekenen. Tevens wordt de leiding geïnformeerd over de 
betalingsachterstand. Indien een betaling wederom uitblijft, verzoeken wij het bestuur het betreffende 
lid te royeren, voor zolang de vordering nog niet geheel voldaan is.

Onverminderd blijft ons recht bestaan op een volledige betaling van de achterstand, dit eventueel te 
vermeerderen met alle kosten, welke wij genoodzaakt zijn te maken om de betaling alsnog voldaan te 
krijgen.


Wij raden u aan om in voorkomende gevallen tijdig contact op te nemen met de penningmeester of 
met de ledenadministratie.


Opzeggen lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. 
 

Kampgelden boven de € 25,00. 

Helaas komt het elk jaar weer voor dat sommige leden, vlak voordat het kamp start, doorgeven dat zij 
niet met kamp meegaan. Om het financiële risico niet te hoeven afwentelen op de groep en op 
degenen die wel op kamp gaan, heeft het bestuur een aantal voorwaarden opgesteld.


Afmelden kampen dient altijd schriftelijk te gebeuren. 

4 maanden voor aanvang kamp wordt 25% van het kampbedrag bij u geïncasseerd.

3 maanden voor aanvang kamp wordt de volgende 25% van het kampbedrag bij u geïncasseerd.

2 maanden voor aanvang kamp wordt de volgende 25% van het kampbedrag bij u geïncasseerd.

1 maand voor aanvang kamp wordt de laatste 25% van het kampbedrag bij u geïncasseerd.

Bij annuleren tot 3 maanden, 2 maanden, 1 maand en 1 week voor aanvang kamp krijgt u de helft van 
het dan geïncasseerde bedrag teruggestort.

Bij annuleren minder dan 1 week voor aanvang kamp krijgt u geen enkele restitutie van het 
kampbedrag.


De bedragen voor alle kampgelden zullen op dezelfde voorwaarden als de contributie worden 
geïncasseerd. 


Uiteraard zijn er altijd omstandigheden, waardoor uw kind buiten zijn/haar schuld echt niet mee op 
kamp kan (overmacht, zoals overlijden van familie o.i.d.). Dan kan eventueel (een deel van) het 
kampgeld worden terugbetaald; dit ter beoordeling van het bestuur. 


Penningmeester, Ad Verhaar, tel: 010-4500182 e-mail: a.cverhaar@freeler.nl 

Ledenadministratie, Jaap Wesdorp, tel: 06-2434.6087 e-mail: yawepro@gmail.com 	
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