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1. Algemeen 

1. Dé Nederlandse Debatclub Amsterdam (hierna: ‘Dé Nederlandse Debatclub’) komt bijeen op: 
- de eerste maandagavond van de maand; en 
- de derde dinsdagavond van de maand. 

2. De debatavond beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.45 uur. 
3. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen genoemd in deze algemene voorwaarden inclusief btw. 
4. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Dé Nederlandse Debatclub. 

 
2. Twee lidmaatschappen; Fun & Impact, Fit & Intense 

1. Dé Nederlandse Debatclub heeft de volgende twee lidmaatschappen: 
- Fun & Impact; en 
- Fit & Intense. 

2. Met een Fun & Impact lidmaatschap kan een lid één keer per kalendermaand debatteren. Het lid mag zelf kiezen voor 
deelname op de eerste maandagavond, of de derde dinsdagavond van de maand. De kosten voor een Fun & Impact 
lidmaatschap bedragen €125,- per periode van twaalf maanden, plus €15,- eenmalig entreegeld. 

3. Met een Fit & Intense lidmaatschap kan een lid twee keer per kalendermaand debatteren. De kosten voor een Fit & Intense 
lidmaatschap bedragen €235,- per periode van twaalf maanden, plus €15,- eenmalig entreegeld. 

4. Zolang de locatie dit mogelijk maakt, zijn de consumpties voor rekening van Dé Nederlandse Debatclub en als zodanig niet 
inbegrepen in het lidmaatschapsgeld. 

 
3. Lidmaatschap; inschrijven, wijzigen en opzeggen 

1. Een lidmaatschap gaat men aan voor een periode van twaalf maanden. 
2. Inschrijven kan op de website of middels een inschrijfformulier. Een lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende 

kalendermaand.  
3. Lidmaatschappen worden een jaar na de ingangsdatum automatisch verlengd. Indien men lid wilt blijven van de club, hoeft 

men dus geen verdere actie te ondernemen. 
4. Overstappen van een Fun & Impact lidmaatschap naar een Fit & Intense lidmaatschap kan te allen tijden en geschiedt op de in 

3.2 genoemde wijze. Het Fit & Intense lidmaatschap gaat in op de eerste datum van de volgende kalendermaand, op welke 
datum tevens een nieuwe periode van twaalf maanden ingaat. De nog niet genoten lidmaatschapsmaanden van het Fun & 
Impact lidmaatschap worden verrekend op de factuur voor het Fit & Intense lidmaatschap. 

5. Overstappen van een Fit & Intense lidmaatschap naar een Fun & Impact lidmaatschap, kan slechts na afloop van de termijn 
van twaalf kalendermaanden. Het lid dat van een Fit & Intense lidmaatschap wenst over te stappen naar een Fun & Impact 
lidmaatschap, dient dit uiterlijk twee kalendermaanden voor de verlengingsdatum van het huidige lidmaatschap aan te geven 
op de in 3.2 genoemde wijze. 

6. Voor het overstappen naar een ander lidmaatschap is het lid geen entreegeld verschuldigd. 
7. Een lidmaatschap dient uiterlijk twee kalendermaanden voor de verlengingsdatum opgezegd te worden middels het daartoe 

bestemde formulier op de website. 
8. Men ontvangt binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging van elke inschrijving, wijziging of opzegging. Indien een 

schriftelijke bevestiging uitblijft, is het lid gehouden telefonisch of mondeling contact op te nemen met een vertegenwoordiger 
van Dé Nederlandse Debatclub. 

 
4. Aanmelden voor de debatavonden; leden en niet-leden 

1. Voor de debatavonden kunnen zowel leden als niet-leden zich aanmelden.  
2. Leden kunnen zich vanaf twaalf dagen voorafgaand aan de debatavond aanmelden. Zij ontvangen daartoe een uitnodiging. 
3. Niet-leden kunnen zich vanaf zeven dagen voorafgaand aan de debatavond aanmelden. Zij ontvangen daartoe een uitnodiging. 
4. Dé Nederlandse Debatclub biedt niet-leden eenmalig de mogelijkheid om binnen een tijdsbestek van twee maanden twee keer 

kosteloos deel te nemen aan de debatavonden, met uitzondering van de jaarlijkse Club Challenge en eventuele andere speciale 
evenementen. 

5. Is de debatavond eenmaal opengesteld voor niet-leden, dan geldt de volgorde van aanmelding totdat de maximale capaciteit is 
bereikt. Deze volgorde wordt ook aangehouden in geval van speciale bijeenkomsten. 

  
5. Afmelden en no-show bijdrage 

1. Afmelden voor de debatavond kan uitsluitend via het contactformulier op de website. Elke andere wijze van afmelden is 
ongeldig. 

2. Men kan zich tot uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de start van de debatavond kosteloos afmelden. 
3. Bij een afmelding later dan vierentwintig uur voorafgaand aan de debatavond, of bij helemaal geen afmelding, wordt een no-

show service bijdrage in rekening gebracht. Deze no-show service bijdrage bedraagt: 
- €15,- voor leden; 
- €30,- voor niet-leden. 

4. De no-show service bijdrage dient binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. 
 
6. Betalen; termijn en incasso 

1. De factuur voor het lidmaatschap of een speciaal evenement, dient binnen acht werkdagen na ontvangst te worden betaald. Dé 
Nederlandse Debatclub is gerechtigd het lid of het niet-lid de toegang te ontzeggen indien niet aan deze bepaling is voldaan. 

2. Openstaande facturen worden overdragen aan Bureau voor Credit Management te Amsterdam. De kosten van de incasso zijn 
voor het lid. 

 
7. Aansprakelijkheid 

1. Leden, niet-leden, gastsprekers en alle andere bezoekers van Dé Nederlandse Debatclub zijn zelf aansprakelijk voor schade 
door hen toegebracht aan de eigendommen van de gastheer en/of gastvrouw van Dé Nederlandse Debatclub. 


