
 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOKSVERENIGING ASSEN 

1. De leden van de Boksvereniging Assen verplichten zich de onderstaande contributies te betalen via opgegeven bankrekening. 
 

2. De contributie bedraagt € 15,00 per maand.  U bent eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 en wordt 
geïncasseerd in de eerste maand na inschrijving (gelijk met de eerste afschrijving van contributie).  
 

3. De afdracht van contributie vindt plaats via automatisch incasso aan de Boksvereniging Assen. Wanneer de contributie niet kan worden 
geïncasseerd, vanwege een ontoereikend saldo op de aangegeven bankrekening, wordt per nieuwe incassopoging € 2,50 in meerdering 
gebracht op de verschuldigde contributie. 
 

4. Op erkende feestdagen en tijdens aangegeven vakantieperioden vinden geen trainingen plaats. Over deze dagen, alsmede de 
vakantieperiode van de Boksvereniging Assen is normaal contributie verschuldigd. Informatie over de geldende vakantieperioden kunt u 
vinden op de website van Boksvereniging Assen: www.boksvereniging-assen.nl 
 

5. Elk lid dient 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn, om op de afgesproken aanvangstijd te kunnen starten met de 
training. Denk om schone zaalschoenen, bokshandschoenen, gebitbeschermer, bandages, springtouw en zakhandschoenen. 
Bovenstaande items kunt u ook tegen betaling aanschaffen via de Boksvereniging Assen. Na afloop van de training is er gelegenheid tot 
douchen (handdoek etc. meenemen). 
 

6. Beëindiging van het lidmaatschap kan 6 maanden na de inschrijvingsdatum en dient online (www.boksvereniging-assen.nl/opzeggen) te 
geschieden en minimaal twee maanden van tevoren online worden ingediend, waarbij geldt dat over de opzegtermijn de contributie 
verschuldigd blijft. 
 

7. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, komen alle voortvloeiende kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van ondergetekende. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 20% van 
het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 80,- waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Bij het niet schriftelijk 
opzeggen van het lidmaatschap van de Boksvereniging Assen en nalatigheid in de betaling van de contributie, wordt uw contributieschuld 
doorgegeven aan het incassobureau en de deurwaarder van de Nederlandse Boksbond. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf  het 
moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of ondertekende daarvan op de hoogte 
is. 
 

8. Het bestuur van de Boksvereniging Assen behoudt zich het recht toe om een lidmaatschap op te zeggen, indien zij van mening is dat 
hiertoe aanleiding bestaat. 
 

9. De Boksvereniging Assen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van 
respectievelijk van of aan goederen van leden of derden. Om vermissing en diefstal zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn kleedkamers 
tijdens de training verboden terrein en blijft u in de zaal tot de training is afgelopen. Boksvereniging Assen is tevens niet aansprakelijk 
voor ongevallen of blessures van leden. 
 

10. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd door het bestuur van de Boksvereniging Assen. 
 

11. Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier of het bevestigen van de voorwaarden in het digitale inschrijfformulier vanaf de 
website, betekent tevens dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, privacyverklaring en toestemmingsverklaring van de 
Boksvereniging Assen. 
 

12.  Inschrijven dient online te gebeuren via www.boksvereniging-assen.nl/inschrijven/  
 

 Jack Bos  (secretaris)  
Hortensiastraat 4  
9404 SJ Assen  
Tel:  0592-313890  
Mob: 06 21563295  
Email: twbos@home.nl 
 
 

Miranda Schaafsma 
(ledenadministratie) 

inschrijvingen@boksvereniging-assen.nl 
 Aangesloten bij de Nederlandse Boksbond en de NGS en het 

incassobureau Benelux. 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 40047234 

Rabobank Assen rek. nr. NL70RABO0382811623 
t.n.v. Boks- en Sportvereniging Assen E-mail: 

info@boksvereniging-assen.nl 
Website: http://www.boksvereniging-assen.nl/ 
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Assen, 22 februari 2022 


