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Welkom bij PBC Boomgaardshoek! 

 

PBC Boomgaardshoek is een badmintonvereniging waar sportiviteit en gezelligheid hand 

in hand gaan, desondanks zijn wij genoodzaakt om naast de statuten en het huishoudelijk 

reglement voor bepaalde abonnementsvormen spelregels vast te stellen. Door middel van 

deze informatiebrochure willen wij u graag meenemen door de spelregels welke door ons 

zijn opgesteld voor het: 

 

 Kennismakingsabonnement; en de 

 

 Strippenkaart. 

 

Per abonnementsvorm zullen de spelregels hierna worden kenbaar gemaakt. 

 

 

Spelregels Kennismakingsabonnement 

Heeft u gekozen voor het kennismakingsabonnement dan zijn hiervoor de volgende 

spelregels van toepassing: 
 

 U kunt slechts éénmaal gebruik maken van het kennismakingsabonnement; 
 

 Het abonnement wordt na 2 maanden automatisch beëindigd;  
 

 Het abonnement is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar; 
 

 Na deze periode heeft u de keuze om uw lidmaatschap om te zetten naar:  

 A) een volwaardige lidmaatschap; 

 B) een abonnement op basis van een strippenkaart; 

  C) uw lidmaatschap te beëindigen. 
 

 Met het kennismakingsabonnement mag u iedere speeldag, gedurende de periode van 

2 maanden, gebruik maken van de speelmogelijkheden. 

 

 Jaarlijks wordt het tarief voor het kennismakingsabonnement vastgesteld in de 

Algemene ledenvergadering. 

 

 Restitutie is niet mogelijk. 
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Spelregels Strippenkaart 
 

Heeft u gekozen voor de strippenkaart dan zijn hiervoor de volgende spelregels van 

toepassing: 

 

 De strippenkaart is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar; 

 

 U wordt na aanschaf van een strippenkaart aangemeld als lid bij Badminton 

Nederland; 

 

 Met de strippenkaart mag u iedere speeldag gebruik maken van de 

speelmogelijkheden; 

 

 De geldigheid van de strippenkaart is seizoen overschrijdend; 

 

 De strippenkaart is voorzien van 10 strippen; 

 

 Indien u op één van onze speeldagen gebruik wenst te maken van de 

speelmogelijkheden, dient u voorafgaand aan het betreden van de baan u strippenkaart 

af te laten stempelen; 

 

 U kunt uw strippenkaart alleen bij het bestuur van PBC Boomgaardshoek of een door 

het bestuur benoemde en bevoegd lid laten af stempelen. 

 

 Na het afstempelen van de strippenkaart ontvangt u uw spelerspas; 

 

 Bij een volle strippenkaart heeft u de volgende mogelijkheden; 

 A) U kunt een nieuwe strippenkaart aanschaffen; 

 B) U kunt u strippenkaart omzetten naar een volwaardig lidmaatschap  

 (meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt opvragen bij het bestuur) ; 

 C) U kunt zonder opzeggingstermijn uw lidmaatschap beëindigen. 

 

 Jaarlijks wordt het tarief voor de strippenkaart vastgesteld in de Algemene 

ledenvergadering; 

 

 Restitutie is niet mogelijk. 
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www.pbcboomgaardshoek.nl 

Copyright Redactie 

PBC Boomgaardshoek 

Volg ons op Facebook & Twitter! 

http://www.pbcboomgaardshoek.nl/
https://www.facebook.com/pages/PBC-Boomgaardshoek/286883801359886
https://twitter.com/ppbbcc

