
Betalingsregels van zwemvereniging ZC’90 

Graag willen wij u informeren over de regels omtrent de betalingen binnen de vereniging. Hierdoor 
houden we de administratie makkelijk en komt u niet voor verrassingen te staan.  

1. Automatische betalingen: 
ZC'90 werkt niet met automatische incasso's. Dit betekent dat u zelf zorg moet dragen voor het op tijd 
betalen van de contributie.  
Wij adviseren u een automatische bankafschrijving te regelen bij uw eigen bank. Onze bankgegevens zijn: 
Rekeningnummer    NL28 ABNA 0430 988710  

t.n.v. ZC'90 te Culemborg bij de ABN-AMRO.  

2. Omschrijving van de betaling: 
Om uw betalingsgegevens makkelijk te verwerken en om misverstanden te voorkomen, willen wij u vragen 
de volgende gegevens te gebruiken bij betaling.  
Omschrijving van uw betaling:  
• Familie lidnummer: <lidnummer> (die worden door de ledenadministratie uitgegeven)  
• De naam van het lid (die is namelijk niet altijd gelijk aan de naam van de rekeninghouder)  
• Contributie maandelijks/per kwartaal/half jaarlijks/jaarlijks (wat voor u van toepassing is)  
U ontvangt deze gegevens van de ledenadministratie na ontvangst van het inschrijfformulier.  
  
3. Contributie bedrag: 
De hoogte van het contributiebedrag bij ZC'90 is afhankelijk van het aantal keren dat u zwemt. Deze 
bedragen zijn te vinden op onze website. Deze bedragen moeten elke maand over een heel kalender jaar 
betaald worden, hiermee wordt de contributie gelijkmatig verdeeld over het jaar.  

Als u meer of minder gaat zwemmen per week dan heeft dit consequenties voor uw contributie. Wilt u dit 
zelf aan de trainer doorgeven! Houdt u daarna ook rekening met de betaling door aanpassing van uw 
automatische betaling bij de bank.  

4. Lidmaatschap: 
Als u lid wordt van de vereniging dan zijn wij genoodzaakt om inschrijfgeld te vragen. Dit inschrijfgeld 
moet de vereniging afdragen aan de KNZB. Dit inschrijfgeld wordt eenmalig betaald, de bedragen staan op 
het inschrijfformulier.  

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ZC’90 hanteren wij een verplicht minimaal lidmaatschap van 6 
maanden. Na deze periode is het mogelijk om het lidmaatschap per maand op te zeggen. Als u uw 
lidmaatschap opzegt (wat wij uiteraard betreuren) dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 
1 maand. Die maand moet ook betaald worden. Houdt u hier rekening mee dan komt u niet voor vervelende 
verrassingen te staan.  

5. Genieten van kortingen: 
Als bestuur willen wij de leden tegemoet komen die vooruit de contributies willen voldoen. Dit 
betekent dat u kan profiteren van de volgende kortingen:  
• Jaarcontributie:         korting 5%  
• Halfjaar contributie:    korting 2,5%  
• Kwartaal contributie:   geen korting 
• Maand contributie:     geen korting  
Geld wordt niet terugbetaald als u besluit om eerder te stoppen met zwemmen. 
 
Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn dan kunt u zich wenden tot het bestuur.  

ZC’90 Culemborg - Gezonde sport voor jong en oud!  


