Abonnementsnummer_________

Aanmelding abonnement Howeko
Voorletters: ________ Roepnaam: ___________ Achternaam: _______________________
Adres: ______________________________________________ Huisnummer: ___________
Postcode: ____________________ Woonplaats: ___________________________________
Telefoonnummer: ____________________ E-mail adres: ____________________________
Incasso machtiging Ja/Nee*

Bankrekening nummer NL ___ _____ _______________

Abonnementsperiode:  4 weken: ingaande week ___ - 202___(jaar)
 Jaarabonnement 202___(jaar)
 Tweede jaarabonnement 202___(jaar)
 Totaal abonnement timmerwerkplaats 202___(jaar)
Schilderen / Tekenen/ Keramiek/ Timmeren/ Houtbewerken/Mozaïek/Glas in Lood/
Beeldhouwen/ Creatief handwerken / Computer/ Film & Video.
Dagdeel maandag/dinsdag /woensdag/donderdag/vrijdag. voor / na middag

Handtekening: _____________________________________ Datum: ___________________
Kleine lettertjes
Via de ondertekening verklaart aanvrager akkoord te gaan met de voorwaarden voor het abonnement zoals aan de andere kant vermeld en
kennis te hebben genomen van de huisregels en het privacy protocol bij Howeko.
* Via de ondertekening van dit formulier geef ik Howeko toestemming om de contributie via een automatische incasso in te vorderen. Als
ik het niet eens ben met de incasso kan ik, binnen 14 dagen na afschrijving, de penningmeester schriftelijk verzoeken het bedrag terug te
storten

Als ik niet kies voor incasso maak ik het bedrag direct over op rekening
NL 41 RABO 0 1050 910 57 t.n.v. Stichting Howeko .
De gegevens die op dit formulier worden verstrekt, worden conform het privacy protocol bewaard in de abonnementenadministratie van
Howeko die onder beheer van de penningmeester valt. Daar hebben leden van het bestuur toegang toe, voor zover hun functie dat vereist.
De administratie wordt jaarlijks opgeschoond waarbij gegevens van niet actieve abonnementhouders na 3 jaar worden verwijderd. Alleen
gegevens over aantallen of gegevens over gebruikers van het participatiefonds worden met de gemeente Laarbeek, als subsidieverstrekker
, gedeeld.
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Het jaarabonnement is gelijk aan het kalenderjaar voor een gebruiksperiode van 40
tot 44 weken voor één activiteit.
Een vierweken abonnement is geldig vanaf de week van inschrijving voor een
periode van 4 aaneengesloten weken waarbij sluiting i.v.m. feestdagen niet
meetellen.
Tijdens de vakanties, zomer 6 weken en eindejaar periode 2 weken, kan geen
gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Howeko. Deze periodes worden
jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Met uitzondering van het timmeren is het abonnement geldig voor de activiteit op
het dagdeel waarop de activiteit plaatsvindt.
Tijdens de abonnementsperiode kan eenmaal van activiteit worden gewisseld indien
er bij de gewenste activiteit ruimte is, zulks ter beoordeling van de begeleiding.
Het abonnementsgeld is vooraf verschuldigd door betaling ineens in januari.
Bij contante betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
Bij een deelname gedurende een abonnementsjaar is een gelijk deel van het
jaartarief verschuldigd vanaf week van inschrijving.
Het opzeggen van een abonnement dient tijdig te geschieden uiterlijk 2 maanden
voor aanvang van een nieuwe periode.
Bij opzegging tijdens de lopende periode vindt geen restitutie van het
abonnementsgeld plaats. Dit behoudens een calamiteit waarbij een verzoek bij het
bestuur kan worden ingediend.
Indien Howeko door de Overheid gesloten moet worden vind geen restitutie van het
abonnementsgeld plaats.
Naast de kosten voor het abonnement zijn er nog bijdragen verschuldigd per
onderdeel. Deze kosten betreffen het verbruik van materiaal en slijtage van
gebruikte apparatuur alsmede een bijdrage aan elektriciteitsverbruik van gebruikte
apparaten. Deze kosten dienen aan de begeleider voldaan te worden.
Tarieven materiaalkosten kunnen tussentijds aangepast worden .
De hoogte van de tarieven van de diverse abonnementen worden jaarlijks door het
bestuur vastgesteld en bekendgemaakt in de kantine en op internet.
Als een aanvrager van mening is dat hij/zij niet in staat is het verschuldigde
abonnementsgeld te betalen, kan men contact opnemen met de penningmeester
die een aanvraag voor het participatiefonds bij de gemeente Laarbeek kan indienen.
Die aanvraag wordt door de penningmeester vertrouwelijk behandeld.
Een abonnement is niet overdraagbaar.
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