
 

 

Actievoorwaarden kortingsactie 50% op de contributie voor aanmelding van 
nieuwe leden in de categorie pupillen, dames of meisjes 
 

1. De tijdelijke kortingsactie voor aanmelding van nieuwe pupillen, dames en meisjes 
wordt aangeboden door SV Raalte. 

2. De tijdelijke kortingsactie houdt in dat pupillen t/m 10 jaar, dames en meisjes 50 % 
korting krijgen over de contributie wanneer zij zich aanmelden voor het seizoen 
2017/2018 bij SV Raalte.  

3. De actie is alleen geldig voor nieuwe leden die zich nog niet eerder hebben 
aangemeld bij SV Raalte. 

4. Deze actie is alleen geldig voor het seizoen 2017/2018. 
5. De kortingsactie van 50 % geldt over de contributietarieven die van kracht zijn bij SV 

Raalte over het seizoen 2017/2018. 
6. De actie geldt niet in combinatie met een andere actie van SV Raalte. 
7. Deelnemers voor deze actie dienen zich uiterlijk voor 1 September 2017 op te geven 

bij de coördinator d.m.v. het invullen van het correcte aanmeldformulier (online of 
op papier, te downloaden op www.svraalte.nl). 

8. Deze actie is alleen geldig voor het seizoen 2017/2018, voor het daarop volgende 
seizoen zal er volledig de contributie moeten worden betaald indien een deelnemer 
langer bij SV Raalte blijft. Indien de deelnemer besluit te stoppen na een seizoen, dan 
dient opgave hiervan tegen de geldige en wettelijke termijnen die SV Raalte 
hanteert. Voor meer informatie hierover kunt u de (jeugd)coördinator raadplegen. 

9. Deelnemers die zich aanmelden voor SV Raalte dienen zich aan de huis- en 
gedragsregels te houden van SV Raalte. 

10. Met het ingaan van deze actie dient de deelnemer zich het gehele seizoen 2017/2018 
te binden aan SV Raalte met de daarbij behorende verplichtingen en inzet.  

11. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, indien dit wel het geval is kan er geen restitutie 
worden verleend door SV Raalte over het volledige contributiebedrag van 
2017/2018.  

12. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname 
worden uitgesloten. 

13. Indien het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze actie kunt u 
contact opnemen met de coördinator van dienst. 

14. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de 
bovenstaande actievoorwaarden. 

http://www.svraalte.nl/

