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1. Algemeen  

Alle nieuwe leden ontvangen bij aanvang van hun seizoen een factuur. De factuur dient betaald te worden door het lid of 
door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger die zich daarmee verantwoordelijk stelt voor de betaling van het 
schaatspakket. Na ontvangst van het te betalen bedrag, ben je zeker van plaatsing. 

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus van het opvolgende kalanderjaar Als je lid bent, wordt je 
lidmaatschap automatisch verlengd per 1 september, tenzij het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd voor 1 juli van het 
kalenderjaar. De automatische verlenging betekend dat je weer lid bent voor het volledige seizoen van 1 september tot en 
met 31 augustus het opvolgende jaar. 

Men blijft lid van Jollyicesports  tot wederopzegging. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u dit vóór 1 juli door te geven 
d.m.v. het sturen van een e-mail info@jollyicesports.nl.  Wordt er na 1 juli opgezegd dan rekenen wij € 100,- extra in 
rekening voor opzegkosten.  

Indien wij geen opzeggings  reactie van u ontvangen sturen wij u uiterlijk in de 1e week van september de nieuwe factuur 
voor het schaatspakket van het daaropvolgende seizoen.  Zijn er geen wijzigingen doorgegeven dan ontvangt u een factuur 
van het gekozen pakket afgelopen seizoen.  

 

2. Lidmaatschap  

• De facturen worden in de 1e week van september voor het aankomende seizoen verstuurd en moeten vóór 1 
oktober volledig betaald zijn om 5% korting te ontvangen op het gekozen schaatspakket. Ook eventuele oude 
openstaande termijnen en openstaande boetes moeten voor die datum zijn betaald.  
 

• Jaarlijks dien je voor 1 september via de website van www.jollyicesports.nl  je schaatspakket aan te geven. Zodat we 
elk jaar weer met het JIS-team de activiteiten zo kunnen inrichten dat ze aan je schaats- en bewegingswensen 
voldoen. Indien je onverhoopt geen wijziging hebt kunnen aangeven, gaan we ervanuit dat je hetzelfde pakket wil 
behouden. En ontvang je een factuur met het gekozen pakket van afgelopen seizoen.  
 

• Alle pakketten bevatten een winter seizoen oktober t/m april schaatstraining en zomerseizoen mei, juni en 
september  (12 weken) off ice training.  De off-ice lessen zijn niet verplicht, maar zitten in het pakket voor een 
ontwikkeling en betere doorstroming naar een volgend niveau. Off-ice lessen zijn gericht op het verder ontwikkelen 
van de schaatser. De lessen zijn gevarieerd met inline skating, off-ice jumping, conditie-, krachttraining en 
flexibiliteit.  Juli/augustus is vakantieperiode en wordt er geen les gegeven. 
 

• De lespakket vormen en tarieven, zoals JollyIceSports deze vermeld op de website, betreffen de gehele periode en 
zijn een pakketprijs. Deze zijn inclusief trainerskosten tenzij anders vermeld. 
 

• Door lid te worden of te zijn van Jollyicesport verplicht u zich ten alle tijden aan het volledige lespakket en/of 
genomen lessen voor het gehele jaar en deze dienen per vooruitbetaling betaald te worden. 
 

• Aanvraag van het Zomerijs dient jaarlijks voor 1 maart te worden aangegeven (via de website) 
 

• Het is mogelijk om vanaf 1 september tot aan 31 december in termijnen te betalen zodat op 1 december alsnog het 
volledige contributiebedrag is voldaan. Dit is alleen mogelijk via automatische incasso. 
 



• Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden. Tenzij men voor een Flex lidmaatschap heeft gekozen.. Met deze 
optie kunt u lessen inhalen en wijzigen. Kosten hiervoor zijn  35,- per jaar. 

• Indien het lidmaatschap (of een gedeelte hiervan) vóór aanvang van het seizoen niet is voldaan, mag men niet 
deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. De toegangspas tot de ijsbaan wordt dan tevens geblokkeerd.  

• Wij willen er met nadruk bij zeggen dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen. Wanneer er 
tussentijds wordt opgezegd zal er geen restitutie van contributie plaatsvinden. 

2. Betaling, termijnen en korting  

• 5%  door middel van een eenmalige betaling geldt alleen bij volledige betaling voor 1 oktober  
• Betaling in 4 termijnen via automatische incasso 1 september/1 oktober/1 november/1 december 
• 2e familielid ontvangt 5% korting op een schaatspakket. 
• Nieuwe leden betalen eenmalig € 65,- inschrijfgeld, bij instroming tijdens het seizoen wordt het lesgeld van het 

schaatspakket tijdsevenredig en naar rato wordt verrekend.. 

Doorstroming naar een andere pakketvorm 

In geval van het doorstromen naar een andere pakket wordt het verschil in lesgeld tijdsevenredig en naar rato voor het 
resterende seizoen berekend.  

 

3. Wanbetaling  

In het geval van wanbetalingen zullen wij de volgende regels hanteren:  

• Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan moet u dit z.s.m. melden aan 
info@jollyicesports.nl  

• Als u niet binnen de gevraagde termijn betaald heeft vervalt de eventuele korting en sturen wij u een eerste 
herinnering. U moet dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag betalen.  

• Als u niet binnen 7 dagen na de eerste herinnering betaald heeft dan sturen wij u een laatste herinnering en wordt 
er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Hiernaast wordt de toegangspas voor de ijsbaan geblokkeerd en 
de toegang tot het ijs ontzegd.  

• Als u het openstaande bedrag inclusief de incassokosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur 
genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen en zal er een incassobureau worden ingeschakeld.  

 


