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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Door zich in te schrijven voor een activiteit verplicht een deelnemer zich om de in dit huishoudelijk
reglement vastgelegde afspraken na te komen.

1. Het seizoen loopt van ca 1 september tot 1 juli. Op erkende feestdagen en in de
schoolvakanties liggen de activiteiten stil.
2. Indien door verloop onder de deelnemers of een andere oorzaak buiten de invloedsfeer van
het Platform, de activiteit niet meer financieel dekkend kan worden uitgevoerd, heeft het
Platform het recht om na overleg met de deelnemers, groepen samen te voegen of in het
uiterste geval op te heffen.
3. De hoogte van de seizoensbijdrage wordt per seizoen door het bestuur van het Platform
vastgesteld en vóór 15 augustus per brief aan de deelnemers meegedeeld. Nieuwe
deelnemers betalen de verschuldigde bijdrage gerekend vanaf de datum van inschrijving.
4. De seizoensbijdrage wordt in maximaal vijf termijnen via automatische incasso geïnd door de
Stichting Forte Welzijn. Deelnemers verlenen Forte Welzijn vóór het begin van het seizoen
machtiging tot het afschrijven van de termijnen van hun rekening.
5. Een ziekteperiode van vier weken of korter stelt de deelnemer niet vrij van betaling van de
verschuldigde bijdrage. Voor verzuimde lessen aansluitend op deze periode zal, na ontvangst
van de ziektemelding, de automatische incasso tijdelijk worden stopgezet. Teveel betaalde
bijdragen worden aan het eind van het seizoen terugbetaald. Langduriger ziekte dient te
worden gemeld door middel van het daartoe bestemde formulier.
6. Bij overlijden van de deelnemer stopt het incasseren van de bijdrage per direct en wordt het
teveelbetaalde teruggestort.
7. Opzeggen dient te gebeuren door middel van het daartoe bestemde formulier. Opzeggen is
alleen mogelijk per hele maand. Hierbij dient een opzegtermijn in acht te worden genomen
van minimaal vier weken. Deze termijn geldt niet indien de opzegging een gevolg is van het
feit dat de groep wordt opgeheven of samengevoegd of als de deelnemersbijdrage wordt
gewijzigd.
8. Als deelnemer neemt u op eigen risico deel aan de activiteit.
9. Als een deelnemer verhinderd is om naar een activiteit te komen geeft hij/zij dit tijdig door aan
docent of contactpersoon.
10. Bezitters van een Gelrepas komen in aanmerking voor de daaraan gekoppelde korting.

