Algemene voorwaarden lidmaatschap Ajax Kids Club

Als lid heb je een naast veel rechten ook een aantal plichten. In onderstaande voorwaarden is te lezen hoe dit bij de Ajax
Kids Club is geregeld.

Aanmelding:
* Om lid te worden moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door een volwassene.
* Om een Ajax Kids Club Card (KCC) te ontvangen moet je een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs of kopie van
bijschrijving bij e/v jouw ouders meesturen. Zonder deze kopie kunnen wij jou helaas geen Kids Club Card (KCC)
toesturen, maar ben je wel officieel lid van de Ajax Kids Club.

Betaling
Het lidmaatschap van de Ajax Kids Club kost 17 Euro per seizoen*. Na betaling van dit bedrag ontvang jij het
welkomstpakket en eventuele Ajax Kids Club Card zo spoedig mogelijk.
Op het inschrijfformulier kunnen jouw ouders aangeven of wij het bedrag van hun bankrekening kunnen incasseren (dat
heet een doorlopende machtiging). Geven ze dit niet aan dan dienen ze het bedrag zelf over te maken op
bankrekeningnummer 54.83.91.394 t.n.v. Ajax Kids Club o.v.v. jouw naam, postcode en huisnummer. Het makkelijkst is als
jouw ouders een doorlopende machtiging afgeven, want dan kunnen zij nooit vergeten om jouw lidmaatschap te betalen.
Ieder jaar zal in juni het geld worden afgeschreven.

Opzeggen
Als je niet langer lid wilt zijn van de Ajax Kids Club moet je ons een brief, fax of e-mail sturen. Wij zorgen er dan voor
dat jouw lidmaatschap wordt stopgezet en dat je hier een bevestiging van ontvangt.

Let op: De opzeggingsbrief moet vóór 1 mei van het lopende seizoen bij ons binnen zijn. Als je brief ná 1 mei bij ons
binnenkomt, loopt jouw lidmaatschap nog één seizoen door. Aan het einde van dat seizoen eindigt dan jouw lidmaatschap.

Stopzetting lidmaatschap
Het kan voorkomen dat de Ajax Kids Club bepaalt dat je niet langer lid kan zijn. Dit gebeurt alleen maar in de volgende
gevallen:
1.
Als het lidmaatschapsgeld niet wordt betaald (zelfs niet nadat we een aantal betalingsherinneringen hebben
gestuurd) of
2. Als je in het lopende seizoen vóór 1 juli 13 jaar bent geworden. Want de Ajax Kids Club is bedoeld voor Ajacieden
t/m 12 jaar. Natuurlijk mag je wel gewoon het seizoen afmaken waarin je 13 jaar bent geworden. Wil jij al eerder
overgaan naar de Ajax Jonge Schare? Stuur dan een mail naar kidsclub@ajax.nl.

Ajax Kids Club Card (KCC) kwijt?
Ben je jouw KCC verloren of is deze gestolen, neem dan contact op met Supporterszaken via telefoonnummer 020-311 14
44. Jouw oude KCC wordt dan geblokkeerd en je krijgt zo snel mogelijk een nieuwe thuisgestuurd. De kosten zijn €8, deze kun je overmaken op het banknummer 54.83.91.394 van de Ajax Kids Club o.v.v. jouw lidnummer.

13 jaar geworden en nu?
Zoals wij hiervoor hebben verteld, is het lidmaatschap van de Ajax Kids Club speciaal bedoeld voor Ajacieden tot en met
12 jaar. Dit betekent niet dat je als 13-jarige iets van Ajax hoeft te missen. Aan eind van het seizoen waarin jij 13 jaar
bent geworden, zetten wij jouw lidmaatschap automatisch om in dat van de Ajax Jonge Schare. Als het zover is krijg jij
de informatiebrief thuisgestuurd. De naam zegt het al: een Schare voor Ajax-supporters. Wil je nu alvast meer weten
over de Ajax Jonge Schare? Neem dan contact met ons op en wij sturen jou de informatie zo snel mogelijk toe.

Adres gegevens
Ajax Kids Club
Postbus 1244, 1100 AA
Tel.: 020 – 311 14 44
Fax: 020 – 311 16 75
kidsclub@ajax.nl
www.ajax.nl/kids

* Prijswijzigingen voorbehouden

