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1. Door toe te treden tot MTC Beuningen verklaart ieder zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan
de Clubregels en geldende wettelijke verplichtingen. Iedereen wordt geacht de bepalingen der
Clubregels te kennen en te handhaven.
2. Leden worden geacht zelf zorg te dragen voor een passende verzekering conform de wet. Dit geldt
niet alleen voor voertuigen maar ook voor opzittenden en een persoonlijke wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering.
3. Leden dienen zich ten alle tijden te houden aan de verkeersregels wanneer zij in clubverband
deelnemen aan een rit of activiteit. Bij deelname aan een rit kan lid op elk moment beslissen om van
de route af te wijken of de rit te beeindigen.
4. Het bestuur en de vereniging aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade
c.q. bekeuringen voor wetsovertredingen, opgelopen tijdens de deelname aan een
door de vereniging georganiseerde activiteit.
5. De contributie per kalenderjaar bedraagt 50 euro per lid. Bij nieuwe leden vanaf 1 juli zal de helft
van het lidmaatschapsgeld berekend worden.
6. Er zal bij nieuwe leden eenmalig een bedrag van 35 euro in rekening gebracht worden betreffende
het inschrijfgeld. Hiervoor krijgt het lid een club T-shirt.
7. Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Opzegging van het lidmaatschap
voor het volgende jaar dient uiterlijk 1 December schriftelijk of per email ontvangen te zijn door het
Secretariaat. De opzegging zal per mail bevestigd worden door het Secretariaat. Bij tussentijdse
opzegging zal geen restitutie van reeds betaalde contributiegelden plaatsvinden.
8. Gegevens van de leden worden bijgehouden op een ledenlijst welke beschikbaar gemaakt wordt
aan alle leden. Een lid kan ten alle tijden verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of verwijderen. Kijk voor het Cookies en Privacy Statement op de website van MTC
Beuningen.
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