
 

Deelnemersvoorwaarden 2023 
 

 

Deelname aan de lessen en activiteiten van Tapak Suci Almere-Parkwijk: 
 
 
1) Opgave als deelnemer van Tapak Suci Almere kan alleen persoonlijk geschieden. Alleen een 

natuurlijk persoon kan participeren als deelnemer van Tapak Suci Almere.  
 
2) Het minimum leeftijd voor deelname aan de training bedraagt zes jaar. Een maximum leeftijd 

is niet vastgesteld.  
 
3) De trainingsperiode bestaat uit een periode van 10 maanden, beginnend in september. 
 
4) De betaling van de contributie dient per maand of per halfjaar te geschieden en dient vooruit 

betaald te worden. 
 
JEUGD/JUNIOREN -  - 6 jaar t/m 9 jaar: 
EUR 12,- per maand 
 
JEUGD/JUNIOREN - 10 jaar t/m 14 jaar: 
EUR 17,- per maand 
 
VOLWASSENEN/SENIOREN - 15 jaar en ouder: 
EUR 24,- per maand 
 
Losse lessen: EUR 10,- per training. 

 
5) Betaling kan contant of giraal geschieden. Bij girale betaling dient de contributie overgemaakt 

worden op de volgende ING rekening: IBAN: NL55 INGB 0005 7354 16 t.n.v. Andi Syams te 
Almere o.v.v. contributie Tapak Suci + maand (en). 

 
6) Betaling geschiedt altijd op de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Er wordt een boete van  

€ 7,- in rekening gebracht indien er niet binnen 14 dagen na contributiedatum wordt betaald of  
op de rekening staat.  

 
7) Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats behoudens door het bestuur te bepalen 

uitzonderingsgevallen. 
 
8) Deelnemers van Tapak Suci Almere hebben recht op deelname aan alle activiteiten van 

Tapak Suci Almere. 
 
9) Deelname aan de lessen, evenals aan alle andere activiteiten van de deelnemer van Tapak 

Suci Almere, geschiedt op eigen risico. Tapak Suci Almere sluit aansprakelijkheid uit voor 
welke vorm van schade dan ook die door de deelnemer van Tapak Suci Almere wordt 
veroorzaakt of wordt geleden bij enige activiteit. 

 
10) Er wordt eenmalig € 15,- inschrijfkosten/administratiekosten in rekening gebracht bij 

inschrijving van een natuurlijk persoon. 
 
11) Wangedrag op de training kan leiden tot opzegging van deelname aan de training door het 

bestuur of anders door het bestuur te bepalen maatregel (-en). 


