VOORWAARDEN
TVF ZOMERABONNEMENT
Senioren 2021
Hartstikke leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Welkom alvast!
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Deze actie geldt tot het einde van dit jaar. Hoe eerder je aanmelding binnen is, hoe
meer profijt je er van hebt.
Het zomerabonnement is een actie voor senioren (vanaf 17 jaar): € 50,- in 2021
(normaal € 135,- per jaar). Vanaf 2022 bedraagt de contributie wel € 135,- per jaar.
Na aanmelding ben je volwaardig lid van tennisvereniging Frankrijk!
Je verleent toestemming voor een éénmalige incasso door het invullen van het online
inschrijfformulier.
Je geeft antwoord op de vragen, gesteld in het kader van de privacy (AVG). Dit is
verplicht en kun je nadien altijd zelf aanpassen.
Als lid ben je gehouden aan alle reglementen e.d., vermeld op onze website.
Deelname aan alle komende toernooien van TVF en KNLTB-verenigingen is mogelijk!
Je komt in aanmerking voor deze actie wanneer je in de afgelopen drie jaar geen
gebruik hebt gemaakt van enig andere aanbieding van TVF.
Meld je online aan. Vul alle gevraagde gegevens in op het online aanmeldformulier.
Doe dit zorgvuldig en compleet. Je kunt je eigen gegevens nadien zelf wijzigen.
Stuur apart een (pas)foto naar ledenadministratie@tvfrankrijk.nl. Dit is verplicht.
Je ontvangt per mail een bevestiging van je inschrijving en tevens een tijdelijke
toegangspas. Deze tijdelijke pas lever je bij de ledenadministratie in, zodra je je eigen
ledenpas ontvangen hebt.
Voor dit jaar ben je vrijgesteld voor het verzorgen van bardiensten. In 2022 dien je
drie verplichte bardiensten of een andere vrijwilligerstaak te doen. Mocht je een
vrijwilligerstaak willen vervullen, laat dit bij je aanmelding weten.
Tennisschool NDO verzorgt de tennislessen op ons tennispark. Voor tennislessen
gelden de voorwaarden en tarieven van NDO. Neem contact op met NDO wanneer je
tennisles wilt volgen!
Je lidmaatschap loopt automatisch door in 2022. Wil je je lidmaatschap beëindigen,
stuur dan vóór 1 december van dit jaar een mail naar
ledenadministratie@tvfrankrijk.nl om dit kenbaar te maken.
Verdere informatie vind je op onze website. Heb je een vraag omtrent het
zomerabonnement of onze vereniging, stuur een mailtje naar secretaris@tvfrankrijk.nl.

Tot slot: Er kunnen geen verdere rechten ontleent worden aan mogelijk ontbrekende
gegevens in deze voorwaarden.

