TARIEVEN EN KORTINGEN JEUGDKLIMCLUB
•

Lidgeld:
◦ 1x per schooljaar: €140, voor t-shirt, administratiekosten en begeleiding
◦ Kleutertjes, Monkeys en Teenagers: inclusief verzekering
◦ Trainingsgroepen Junior en Maximus: exclusief verzekering - leden van
Trainingsgroepen Juniors en Maximus dienen zich zelf lid te maken van de Klim- en
Bergsportfederatie onder Bleau Climbing Team.

•

Trimestergeld:
◦ 3x per schooljaar, voor de klimbeurten tijdens de lessen.
◦ Kleutertjes: €60
◦ Monkeys en Teenagers: €70
◦ Abonnementen:
▪ Monkeys of Teenagers die een abonnement willen om ook naast de lessen à
volonté te kunnen klimmen betalen €100 extra voor hun abonnement in de
klimzaal tot eind juni.
▪ Juniors en Maximus'en betalen €100 trimestergeld voor hun abonnement.

•

Kortingen:
◦ Kids die om de 14 dagen komen: ze betalen het volledige lidgeld, maar slechts de
helft van het trimestergeld. Ze krijgen €25 seizoenskorting.
◦ Familiekorting:
▪ Families genieten vanaf de tweede klimmer €5 korting op het trimestergeld. Het
derde familielid krijgt €10 korting, etc ...
▪ Het lidgeld blijft onveranderd.
◦ Seizoenskorting: jeugdleden die in het eerste trimester inschrijven en betalen voor
het volledige seizoen, krijgen een korting van €50.
◦ Inschrijvingen in het 2e of 3e trimester: kids die bij de start van of tijdens het 2e of
3e trimester inschrijven krijgen respectievelijk €20 of 40 korting op het lidgeld .

•

Verschuivingen van groep: jeugdleden die tijdens het seizoen doorschuiven van
groep dienen de reeds betaalde trimestergelden aan te vullen:
◦ Kleutertjes -> Monkeys: +€20 trimestergeld per komend trimester.
◦ Monkeys -> Juniors of Teenagers -> Maximus: +€40 trimestergeld per komend
trimester. Deze jeugdleden dienen zich dan ook lid te maken van de Klim- en
Bergsportfederatie onder Bleau Climbing Team.

•

Terugbetalingen / stopzettingen:
◦ Bij betaling per trimester: het lidgeld en trimestergeld voor het lopende trimester
worden niet terugbetaald.
◦ Bij betaling per seizoen:
▪ het lidgeld en voorbije en/of lopende trimestergelden worden afgetrokken van
het betaalde bedrag.
▪ Het overblijvende saldo wordt teruggestort.
◦ Er wordt bij iedere stopzetting een administratiekost van €25 aangerekend.
Lidgeld Trimestergeld Lidgeld+trimester 1 Seizoen

Kleutertje

140

60

200

270

Monkey – Teenager (zonder
abonnement, met verzekering)

140

70

210

300

Junior – Maximus (met abonnement,
zonder verzekering via het lidmaatschap
van KBF)

140

/

/

390

