Algemene voorwaarden Junior Tiger
lidmaatschap
Junior Tigers is onderdeel van FC Utrecht B.V.
1. De informatie op fcutrecht.nl/junior-tigers is bedoeld voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik. Elke vorm van her publicatie van (een deel van) de inhoud van
fcutrecht.nl/junior-tigers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC
Utrecht B.V. is nadrukkelijk verboden.
2. FC Utrecht B.V. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo
volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
3. FC Utrecht B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan
door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door,
fcutrecht.nl/junior-tigers op welke manier dan ook.
4. De door fcutrecht.nl/junior-tigers verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de
door FC Utrecht B.V. gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

Inhoud Junior Tiger lidmaatschap
1. Het Junior Tiger lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden
aan iemand anders.
2. Het Junior Tiger lidmaatschap is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Alle kinderen die na
1 juli 2016 13 jaar zijn geworden, hebben nog recht op alle voordelen van het
lidmaatschap tot het einde van het seizoen (30 juni 2017).
3. Het Junior Tiger lidmaatschap loopt per voetbalseizoen; het huidige seizoen loopt van
1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.
4. Het Junior Tiger lid ontvangt een clubkaart, een door FC Utrecht B.V. uitgegeven
hardcard waarmee een aankooprecht voor toegangskaarten van de thuiswedstrijden
van FC Utrecht wordt verkregen. Het bezit van een clubkaart is geen garantie voor de
aanspraak van het lid op een toegangskaart voor de wedstrijden van FC Utrecht.
5. Het lid ontvangt tweemaal per voetbalseizoen een magazine, in gedrukte of digitale
vorm.
6. Het lid ontvangt per mail uitnodigingen voor en maakt kans op deelname aan
activiteiten.
7. Het lid ontvangt korting op bepaalde producten en diensten van FC Utrecht B.V.
8. De actuele voordelen van een lidmaatschap staan vermeld op fcutrecht.nl/junior-tigers.

Lidmaatschapsvergoeding
1. Het Junior Tiger lid is per voetbalseizoen de volgende bedrage aan FC Utrecht B.V.
verschuldigd: €15,-, tenzij kinderen een seizoenkaart hebben in vak X, Y of Z.

2. Alle hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief BTW en vermeld in Euro’s.
3. FC Utrecht B.V. maakt gebruik van een automatische incasso om de
lidmaatschapsvergoeding te innen. Het lid dient bij de aanmelding van een
lidmaatschap toestemming te geven voor het automatisch afschrijven van de
lidmaatschapsvergoeding.
4. FC Utrecht B.V. behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvergoeding te
verhogen. FC Utrecht B.V. brengt het lid uiterlijk één maand voor een dergelijke
verhoging op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Duur en opzegging overeenkomst
1. Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment. De overeenkomst
heeft een eerste looptijd tot het einde van het voetbalseizoen. Na afloop van het
voetbalseizoen (30 juni 2017) wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor
onbepaalde tijd.
2. De overeenkomst kan voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 juli 2017) door het lid
schriftelijk of per mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand. De overeenkomst kan door het lid in het initiële jaar niet worden
opgezegd.
3. FC Utrecht B.V. geeft geen geld terug wanneer Junior Tiger-lid zich na de start van
het nieuwe seizoen (1 juli 2017) afmeldt.
4. Schriftelijke opzegging dient te geschieden via e-mail (juniortigers@fcutrecht.nl) of
per post aan:
FC Utrecht
t.a.v. Tiger en Tigergirl
Postbus 85159
3508 AD Utrecht
5. FC Utrecht B.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen indien de lidmaatschapsvergoeding niet kan worden geïncasseerd bij de
consument en de consument het bedrag niet alsnog binnen twee maanden voldoet na
aanmaning daartoe door FC Utrecht B.V..
6. FC Utrecht B.V. zet het lidmaatschap van de Junior Tigers automatisch om naar een
lidmaatschap van Tigers, zodra het lid in de betreffende leeftijdscategorie (13 t/m 16
jaar) valt. FC Utrecht B.V. informeert het lid van een dergelijke omzetting uiterlijk
één maand van tevoren. In geval van een dergelijke omzetting heeft het lid de
mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen conform hetgeen is bepaald in artikel
2 van de algemene voorwaarden “Duur en opzegging overeenkomst”.
7. FC Utrecht B.V. behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvormen (inclusief de
benaming) van de Junior Tigers en/of Tigers eenzijdig te wijzigen of te beëindigen.
FC Utrecht B.V. informeert het lid van een dergelijke wijziging of beëindiging
uiterlijk één maand van tevoren. In het geval van een wijziging van de
lidmaatschapsvorm heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen
conform hetgeen is bepaald in artikel 2 van de algemene voorwaarden “Duur en
opzegging overeenkomst”.
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