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Definities
DNDC: Dé Nederlandse Debatclub te
Amsterdam.
Lid: persoon met een geldige clubkaart.
Tokens: waardepunten waarmee Leden
toegang tot de Debattrainingen kunnen
verkrijgen.
Debattraining: een door DNDC
georganiseerde reguliere oefenavond,
workshop of Speciale bijeenkomst.
Speciale bijeenkomst: een bijeenkomst met
een bijzonder/competitief aspect.
Lid worden
Men wordt lid van DNDC door een clubkaart
aan te schaffen. Men heeft de keuze tussen
drie clubkaarten, te weten: Basic, Brave, Best.
Tokens
Elke clubkaart bevat een aantal Tokens.
Leden kunnen deze Tokens naar eigen inzicht
besteden voor het volgen van
Debattrainingen.
Een reguliere oefenavond kost 8 tokens.
Een workshop kost 12 tokens
DNDC behoudt echter het recht meer tokens
voor een Debattraining te rekenen, als
bijzondere omstandigheden dit
rechtvaardigen.
Clubkaarten
Een Basic clubkaart kost €125,- (inclusief
btw) voor 40 tokens en is tot 12 maanden na
het sluiten van de overeenkomst geldig. Deze
clubkaart geeft geen toegang tot Speciale
(gratis) bijeenkomsten.
Een Brave clubkaart kost €225,- (inclusief
btw) voor 80 tokens en is tot 18 maanden na
het sluiten van de overeenkomst geldig. Deze
clubkaart geeft toegang tot één gratis Speciale
bijeenkomsten.
Een Best clubkaart kost €325,- (inclusief btw)
voor 120 tokens en is tot 24 maanden na het
sluiten van de overeenkomst geldig. Deze
clubkaart geeft toegang tot twee gratis
Speciale bijeenkomsten. Leden ontvangen
tevens 20% op een externe groepsworkshop
naar keuze.
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Clubkaarten staan op naam en zijn niet
overdraagbaar.
Er vindt geen restitutie plaats.

Speciale bijeenkomsten
DNDC organiseert tweemaal per jaar een
speciale bijeenkomst.
Deelname aan speciale bijeenkomsten is
enkel mogelijk voor leden met een geldige
Best of Brave clubkaart.
Video-opnames
Leden kunnen bij hun aanmelding voor
reguliere oefenavonden ervoor kiezen hun
optreden op camera te laten vastleggen en
later een video-opname daarvan ontvangen.
De kosten hiervan bedragen 1 token.
De gedownloade videofragmenten zijn enkel
voor persoonlijke bestudering en mogen niet
worden geüpload, gedeeld of verspreid via
sociale media of andere kanalen.
Niet-leden en try-outs
Niet-Leden kunnen met een Try-out Ticket
kosteloos deelnemen aan een reguliere
trainingsavond.
Try-out Tickets zijn aan te vragen via de
website. Ieder persoon kan slechts één
Try-out Ticket aanvragen.
Een Try-Out Ticket is alleen te gebruiken
door debaters die nog nooit eerder aan een
activiteit van DNDC hebben deelgenomen.
Try-Out Tickets hebben een uiterste
geldigheidsdatum.
Niet-leden kunnen uiteraard ook zonder
clubkaart deelnemen aan onze avonden. Zij
betalen daarvoor het bedrag dat voor deze
avond is vastgesteld. Deze bedragen staan op
de site, bij de betreffende avond.
Men kan zich via de website aanmelden. Pas
na ontvangst van betaling is deelname
gegarandeerd. Na ontvangst van betaling,
wordt er naar het opgegeven mailadres een
factuur gestuurd.

Aanmelden en no-show
Leden en niet-Leden kunnen zich via de
website opgeven voor de debattrainingen.
Men kan zich tot 72 uur voor aanvang van de
debattraining kosteloos afmelden.
Indien een Lid niet tijdig afmeldt of niet
verschijnt, worden de tokens voor de
Debattraining evenwel in rekening gebracht.
Indien een niet-Lid niet tijdig afmeldt of niet
verschijnt, wordt het aankoopbedrag niet
gerestitueerd, respectievelijk dan vervalt zijn
Try-out Ticket.
Bij een onverhoopte tijdige afmelding van het
niet-lid wordt het bedrag niet gerestitueerd
maar ontvangt het niet-lid een voucher voor
het betreffende bedrag.

