
Studenten Contributie Regeling 
Versie: 2.0  
 
Voor leden van de zwemafdeling die studeren is er een mogelijkheid om gebruik te maken 
van de ‘Studenten Contributie Regeling’. Om hiervan gebruik te kunnen/mogen maken, zijn 
er voorwaarden en bepalingen van toepassing. Ook blijft er een maandelijkse vergoeding 
verschuldigd om dit mogelijk te kunnen maken en te bekostigen. 
 
De volgende bepalingen zijn van toepassing bij het gebruik van deze Studenten Contributie 
Regeling: 
 

1. De contributie bedraagt per maand.  
Zie website 
Voor dit tarief blijf je enkel lid en is het niet mogelijk om trainingen bij te wonen; 
 

2. De KNZB-bondscontributie en het KNZB-startnummer. De kosten hiervan worden 
afgeschreven, zoals aangegeven op de website van Deltasteur:  
http://deltasteur.nl/vereniging/ledenadministratie/contributie/ ; 
 

3. Per bijgewoonde training is een bedrag verschuldigd per training; 
Voor tarief zie website. 
 

4. De bijgewoonde trainingen zijn op basis van nacalculatie per maand en worden 
achteraf gefactureerd en geïncasseerd; 
 

5. Het tarief gaat pas in nadat de aanvraag door de Zwemcommissie is goedgekeurd; 
 

6. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht deze regeling toe te passen en/of 
te gebruiken; 
 

7. Aanvragen en wijzigingen dienen minimaal 1 maand voor de gewenste 
ingangsmaand doorgegeven te worden via: zwemcommissie@deltasteur.nl ; 
 

8. De wedstrijden waaraan wordt deelgenomen worden volgens de normale tarieven 
extra gefactureerd; 
 

9. De ‘normale regels’ van het lidmaatschap blijven verder van toepassing; 
 

10. De Studenten Contributie Regeling geldt enkel voor uitwonende, studerende leden. 
Jaarlijks dient een kopie studentenkaart overlegd te worden; 
 

11. De leden die gebruik maken van deze regeling dienen zelf actief aan te geven 
wanneer zij niet meer studeren. De Studenten Contributie Regeling is vervolgens niet 
meer van toepassing en de regulier geldende contributietarieven zijn dan weer van 

http://deltasteur.nl/vereniging/ledenadministratie/contributie/
mailto:zwemcommissie@deltasteur.nl


kracht; 
 

12. Het bedrag van de maandelijkse contributie en het tarief per training zullen jaarlijks 
worden vastgesteld door de Zwemcommissie.  
 

13. De Zwemcommissie beoordeelt of het lid aan de voorwaarden van de Studenten 
Contributie Regeling voldoet;  
 

14. De Zwemcommissie behoudt zich te allen tijde het recht om de Studenten Contributie 
Regeling te wijzigen of stop te zetten. 

 
 
 

Wijzigingen 
- 2019-12-19 Punt 1 en 3 aangepast. 

Tarieven staat niet meer in dit document vermeld maar op de website. 
 

-  


