ZWEMMERSREGLEMENT
Om lid te worden heeft u geen verwijzing van uw dokter nodig.

Leeftijdsgrens.
Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn om deel te kunnen nemen aan onze zwemactiviteiten.
Dit is een voorwaarde van onze verzekering.
Contributie.
De contributie wordt via automatische incasso aan het begin van een kwartaal of per maand geïnd.
Wilt u een factuur ont-vangen (voor uw ziektekostenverzekering bijv. ), dan zijn daar administratiekosten aan verbonden. Voor het beëindigen van uw lidmaatschap hanteren we een opzegtermijn van 1
maand.
Toegangspasje Geusseltbad.
Voor het Geusseltbad is een toegangspasje nodig. Wij brengen u daarvoor een borg in rekening. De
hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. Als u stopt met zwemmen en het pasje opstuurt naar:
TSRM <> Voedingskanaalweg 32-B <> 6219-AR Maastricht dan krijgt u de betaalde borg teruggestort. Zonder pasje kunt u niet naar binnen.
Bij ziekte.
Als u langere tijd wegens ziekte afwezig bent, wordt u verzocht dit te melden bij aanvang van de ziekte bij:
de ledenadministratie,
telefoonnummer: 043 - 325 05 62
E-mail: ledenadministratie@tsrm.nl
of uw groepsleider/leidster
of bij Truus Wolters,
telefoonnummer: 043 - 361 07 57
E-mail: truuswolters@live.nl
De eerste 6 weken zijn voor eigen rekening. Daarna krijgt u een compensatie per verloren zwemuur.
Het compensatiebedrag wordt aan het begin van een nieuw kwartaal verrekend met uw contributie.
Graag ook weer even melden bij een van de bovenstaande personen als u na uw ziekte weer gaat
deelnemen aan het zwemmen.
Indien de ziekteperiode langer duurt dan 26 weken wordt het innen van de kwartaal bijdrage stop gezet. Uw plaats binnen uw zwemgroep blijft echter voor u gereserveerd.
Verblijf in het buitenland (vakantie).
Het kan zijn dat u voornemens bent om een langdurige vakantie periode in het buitenland door te
brengen. Dit ontslaat u niet van uw verplichting om de kwartaalbijdrage te betalen. De vaste lasten
voor onze stichting blijven gewoon doorlopen en het kan/mag niet zo zijn dat de andere deelnemers
van uw zwemgroep moeten opdraaien voor de totale kosten. Uw plaats binnen de zwemgroep blijft
voor u gereserveerd!
Met vragen kunt u altijd terecht bij onze stichting.

