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Algemene voorwaarden leden      
U heeft van uw Club - via ClubCollect - een betaalverzoek ontvangen  voor betaling van uw 
contributie van (of andere bijdrage aan) de Club (hierna te noemen “Contributie”), waarop de 
volgende voorwaarden van toepassing zijn, in aanvulling op de overeenkomst tussen U en de 
Club. Een aantal activiteiten, betrekking hebbende op Uw betaling van de Contributie aan de Club, 
inclusief de inning daarvan, is door de Club uitbesteed aan NLCollect B.V. (KvK nummer 57468907), 
bekend onder de handelsnaam ‘ClubCollect’ of KNLTB.Collect.

Kiest U voor betaling in één keer,  dan zijn de 
volgende voorwaarden van toepassing:
Met Uw acceptatie van de algemene 
voorwaarden, verklaart U lid te zijn van de Club 
en dat u de Contributie zoals aangegeven op Uw 
persoonlijke betaalpagina verschuldigd bent aan 
de Club.  

ClubCollect verzorgt de inning van de 
Contributie namens de Club. Indien U de 
Contributie betaalt aan ClubCollect, is sprake van 
bevrijdende betaling. De betaling wordt gezien 
als een betaling aan de Club en de Club kan U 
niet nogmaals om betaling van de Contributie 
verzoeken.  

Betaling dient te geschieden binnen het 
aangegeven aantal dagen na ontvangst van het 
betaalverzoek. Indien de de betalingstermijn 
verstrijkt, bent U van rechtswege in verzuim, 
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is 
vereist.  

Indien U de Contributie niet op tijd voldoet – 
of niet van Uw bankrekening laat incasseren 
– heeft de Club het recht om passende 
maatregelen te treffen.  

De Club kan een incassoprocedures starten en 
buitengerechtelijke incassokosten maken om Uw 
betaling te ontvangen. Alle buitengerechtelijke 
kosten, naast de hoofdsom van de Contributie en 
de rente, komen voor Uw rekening.  

ClubCollect zal Uw gegevens alleen verwerken 

Kiest U voor gespreid betalen, dan zijn de 
volgende voorwaarden van toepassing:
Met Uw acceptatie van de algemene 
voorwaarden, verklaart U lid te zijn van de Club 
en dat u de Contributie zoals aangegeven  op 
Uw persoonlijke betaalpagina verschuldigd bent 
aan de Club. 

ClubCollect verzorgt de inning van de Contributie 
namens de Club. Indien U de (termijnbedragen 
van de) Contributie betaalt aan ClubCollect, is 
sprake van bevrijdende betaling. De betaling 
wordt gezien als een betaling aan de Club en de 
Club kan U niet nogmaals om betaling van de 
termijnbedragen en Contributie verzoeken.  

Voor alle deelbetalingen van de Contributie in 
termijnen, dient betaling te geschieden binnen 
het aangegeven aantal dagen na ontvangst van 
het betaalverzoek. Indien de de betalingstermijn 
verstrijkt bent U van rechtswege in verzuim, 
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is 
vereist.  

U verplicht zich tot de gespreide betaling van de 
Contributie in termijnen, waarbij de eerste termijn 
direct dient te worden voldaan. De resterende 
termijnen kunnen via automatische incasso 
worden voldaan. 

Voortijdige beëindiging van Uw overeenkomst 
met de Club of andere veranderende 
omstandigheden zullen geen effect hebben 
op de door U verschuldigde Contributie. U 
blijft het volledige bedrag van de Contributie 
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voor de uitvoering van haar diensten aan de 
Club en conform haar privacy statement op  
www.clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement. 

(het totaalbedrag van de termijnbedragen) 
verschuldigd. 
 
Indien U de Contributie of een termijnbedrag 
niet op tijd voldoet, niet van Uw bankrekening 
laat incasseren of storneert, heeft de Club 
het recht om passende maatregelen te 
treffen, onverminderd Uw verplichting om alle 
(resterende) termijnen van de Contributie te 
voldoen.  

De Club kan incassoprocedures starten en 
buitengerechtelijke incassokosten maken om Uw 
betaling te ontvangen. Alle buitengerechtelijke 
kosten, naast de hoofdsom van de Contributie en 
de rente, komen voor Uw rekening. 
 
ClubCollect zal Uw gegevens alleen verwerken 
voor de uitvoering van haar diensten aan de 
Club en conform haar privacy statement op  
www.clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement. 

http://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement
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