Algemene voorwaarden Basketbal Club Oirschot
I. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je lidmaatschap van Basketbal Club Oirschot (BCO)
gevestigd te Oirschot. Door je aan te melden als lid van BCO bevestig je dat je bekend bent en akkoord
gaat met deze voorwaarden.
II. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van BCO staat open voor natuurlijke personen.
2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat BCO je aanmelding heeft bevestigd.
3. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
III. Duur
1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan.
2. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden zowel
door het lid als door BCO, op elk gewenst moment. Beeindiging van het lidsmaatschap gebeurt aan het
einde van het speelseizoen (juni/juli).
4. Opzeggen kan per e-mail aan bestuur@basketbalcluboirschot.nl of via het aan-/afmeldformulier op
de website www.basketbalcluboirschot.nl .
3. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid.
IV. Contributie
1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor competitiespelende leden
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tenzij een lidmaatschap later in het seizoen wordt aangegaan. Contributie wordt dan naar rato
verrekend.
2. Recreanten krijgen een korting van 30% op bovengenoemde bedragen
3. Zijn meerdere leden van hetzelfde gezin lid van BCO, dan ontvangt dit gezin een oplopende
korting van 5% na aanmelding van elk lid na het eerste.
4. De contributie wordt eenmalig aan het begin van het seizoen betaald, door middel van
overschrijving van de contributie naar BCO door het lid.
5. BCO kan de contributie per direct verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en
voor bestaande leden met ingang van het volgende speelseizoen dat eind augustus aanvangt.
V. Rechten en plichten
1. BCO deelt leden in het team in, waarin deze leden het beste passen. Daarbij worden leeftijd,
spelniveau en ervaring in acht genomen.
2. BCO biedt haar leden gelegenheid om minimaal eenmaal per week te basketballen, met
uitzondering van schoolvakanties en bijzondere feestdagen. Trainingsavonden van BCO zijn vaste
trainingsavonden.
3. Leden van BCO, en/of ouders van jeugdleden, bieden ondersteuning aan de club door taken
rondom de competitive uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het bemannen van de jurytafel of het
optreden van scheidsrechter.
4. Competitie-spelende leden van BCO dienen tijdig, uiterlijk de training voor de te spelen
wedstrijd, kenbaar te maken wanneer zij verhinderd zijn een wedstrijd te spelen. Bij uit-wedstrijden
dienen de teams zelf voor vervoer te zorgen.
5.
BCO stelt voor de jeugdteam rij- en wasroosters beschikbaar via de website
www.basketbalcluboirschot.nl. Ook het schema voor de uit te voeren taken is op deze website terug te
vinden.
VI. Privacy
1. BCO stelt geen adresgegevens beschikbaar aan derden. BCO is behoudt zich het recht voor om
telefoonnummers en/of aan leden van Basketbal Club Oirschot te verstrekken, ten behoeve van
informatievooziening naar teamgenoten.
VII. Wijzigingen
1. BCO kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op
www.basketbalcluboirschot.nl gepubliceerd. Je wordt aangeraden regelmatig te controleren of er
wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

