Reglement Algemene voorwaarden MC Zokatoe lidmaatschap
Artikel 1. Wat houdt het lidmaatschap van MC Zokatoe in?
Het lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft toegang tot deelname aan evenementen welke
door het bestuur van MC Zokatoe worden gecommuniceerd via de website of nieuwsbrieven.
Artikel 2. Hoe kan je lid worden?
Het is mogelijk om lid te worden door een volledige ingevulde machtigingskaart welke te
downloaden is via de site en deze te voorzien van je NAW gegevens, datum, IBAN nummer en
handtekening. Deze mag digitaal of hardcopy verstuurd worden naar mczokatoe@hotmail.com of
persoonlijk overhandigd worden aan één van de bestuursleden.
Artikel 3. Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar automatisch
met 1 jaar verlengd.
Artikel 4. Betaling contributie
De contributie wordt jaarlijks achteraf in de maand november via automatische incasso geïnd.
Vooraf aan de incasso (minimaal 5 werkdagen) krijgt een lid hierover bericht via het e-mail adres
dat is doorgegeven aan de secretaris. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist
informeren via het adres mczokatoe@hotmail.com indien zijn/haar mailadres is veranderd.
Artikel 5. Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt bekendgemaakt via www.mczokatoe.nl
Artikel 6. Wijziging tarieven en voorwaarden
De lidmaatschapscontributie en/of voorwaarden van het MC Zokatoe lidmaatschap kunnen per 1
januari worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 december gepubliceerd via mail en op
www.mczokatoe.nl. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen
van belastingen en heffingen die MC Zokatoe krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd
is in rekening te brengen. Dit kan de MC Zokatoe doen met onmiddellijke ingang van de
inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.
Artikel 7. Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?
Het lidmaatschap dient bij voorkeur per mail via mczokatoe@hotmail.com te worden opgezegd.
Een opzegging kan ook, per post worden verzonden naar Het Schol 3, 7608 DT te Almelo. De
opzegging moet vóór 1 november door de MC Zokatoe zijn ontvangen en een opzegging heeft
altijd betrekking op het komende kalenderjaar in verband met de contributie achteraf wordt
geïnd en een lid hierdoor de mogelijkheid heeft gehad om deel te nemen aan georganiseerde
evenementen.
Artikel 8. Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?
MC Zokatoe stuurt een bevestiging van de opzegging. Het lidmaatschap blijft bestaan tot het
einde van het lopende kalenderjaar. Het restant van de betaalde contributie over het lopende
kalenderjaar wordt niet terugbetaald door MC Zokatoe. De aan het lidmaatschap gekoppelde
rechten komen te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.

Artikel 9. Wat gebeurt er als de lidmaatschapscontributie te laat wordt betaald?
Bij te late betaling is het lid direct in verzuim en heeft MC Zokatoe het recht wettelijke rente te
berekenen. Het lid zal worden aangemaand. Indien het lid binnen veertien dagen nadat het lid in
verzuim is nog niet heeft betaald, heeft MC Zokatoe het recht om incassokosten in rekening te
brengen. Alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn, vervallen totdat het lid alles
heeft betaald. Als het lid meer dan 3 maanden achterloopt met betalingen, beëindigt MC Zokatoe
het lidmaatschap. Het lid blijft verplicht alle openstaande bedragen te voldoen. Indien nodig geeft
MC Zokatoe de vordering uit handen aan een incassobureau.
Artikel 10. Wanneer kan MC Zokatoe het lidmaatschap beëindigen?
Na een betalingsachterstand zoals in artikel 9 is beschreven. Indien voortduring van het
lidmaatschap redelijkerwijze niet van MC Zokatoe kan worden gevergd. Indien het lid in strijd
handelt met de statuten, een reglement of een besluit van MC Zokatoe of MC Zokatoe op
onredelijke wijze benadeelt.
Artikel 11. Wat gebeurt er als MC Zokatoe het lidmaatschap beëindigt?
MC Zokatoe brengt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap
onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging. Het restant van de
betaalde contributie over het lopende lidmaatschapsjaar betaalt MC Zokatoe niet terug. Het lid
blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan MC Zokatoe; dit bedrag zal worden geïnd door
een incassobureau. De aan het lidmaatschap gekoppelde rechten komen te vervallen.

