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Terms & Conditions 
Indien u zich inschrijft of ingeschreven bent als lid van de Nederlandse Club, 
bevestigt u dat u de volgende terms & conditions begrijpt en hiermee akkoord gaat: 

1. Het lidmaatschap is geldig voor een ‘clubjaar’. Dit clubjaar loopt van 1 januari tot 
en met 31 december. Het lidmaatschap is pas definitief als de contributie van het 
lopende clubjaar, alsmede eventuele achterstallige contributie, is voldaan. 

2. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens een clubjaar. 
Restitutie van betaalde contributie is niet mogelijk, ook niet bij voortijdige 
beëindiging van het lidmaatschap. Beëindigen van het lidmaatschap dient per 
mail aan de ledenadministratie te gebeuren (members@clubnl.ae).  

3. De lidmaatschapsvormen, de hoogte van de contributie en de 
betalingsmogelijkheden worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de 
website van de Nederlandse Club. 

4. De contributie dient jaarlijks te worden voldaan vóór 1 november. Het niet tijdig 
betalen van de contributie kan leiden tot ontzegging van de toegang bij 
activiteiten of andere rechten, en uiteindelijk tot royement van het lid. 

5. Deelname aan activiteiten van de Nederlandse Club is uitsluitend voorbehouden 
aan leden, tenzij expliciet anders is vermeld. Bij sommige activiteiten worden 
bijvoorbeeld ‘member invitees’ toegelaten. 

6. De voorwaarden voor het meenemen van een member invitee door een lid zijn: 
a. Member invitees zijn niet woonachtig in de V.A.E., te bewijzen bij aanmelding 

door lid. 
b. Lid vraagt vooraf schriftelijk akkoord voor member invitee bij 

members@clubnl.ae.  
c. Member invitee neemt voor controle de schriftelijke goedkeuring en zijn 

paspoort mee naar de activiteit. 
d. Eén member invitee per lid per activiteit is toegestaan (bijv. bij stel 2 invitees). 
e. Lid is zelf ook bij activiteit aanwezig. 
f. Per activiteit wordt de contributie voor een member invitee vastegesteld. 
g. Entree voor opa en oma bij kinderactiviteiten is gratis. 

7. Op alle activiteiten van de Nederlandse Club zijn de wetten en gebruiken van de 
V.A.E. van toepassing, alsmede de statuten en ‘Disclaimer & Vrijwaring’ van de 
Nederlandse Club. 
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Disclaimer & Vrijwaring 
Indien u meedoet aan een van de activiteiten van Nederlandse Club, bevestigt u dat: 

1. U meerderjarig en handelingsbekwaam bent of dat u toestemming van uw 
ouder(s) of verzorger(s) hebt voor deelname. 

2. U geen lichamelijke, geestelijke of emotionele stoornis hebt en in elk opzicht 
lichamelijk fit bent om aan de activiteit deel te nemen. 

3. Uw deelname aan een activiteit recreatief of sportief van aard is en er, zoals bij 
alle activiteiten en sporten, een risico bestaat op lichamelijk letsel en dat u – als 
voorwaarde voor deelname – volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke 
risico's aanvaardt. 

4. U begrijpt en aanvaardt dat de Nederlandse Club en eventuele mede-
organisatoren van de activiteit geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, in 
welke vorm dan ook, voor lichamelijk letsel, ziekte of dood toegebracht aan u of 
veroorzaakt door u, of voor verlies van of schade aan enige van uw bezittingen of 
goederen (bijvoorbeeld: persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, geld, 
voertuigen, juwelen, kleding, camera's, etc.) in welke vorm of hoe dit verlies of 
deze schade dan ook is veroorzaakt. 

5. U stemt in met het opnemen van stem, beeltenis en gelijkenis, ongeacht op 
welke wijze deze wordt vastgelegd (onder andere camera, telefoon, mobiele 
apparatuur), terwijl u aanwezig bent bij, op of in de buurt van de activiteit en met 
de gratis, eeuwigdurende, verzending van deze beeltenis/stem door de 
Nederlandse Club op welke manier dan ook. U doet tevens afstand van alle 
morele en wettelijke rechten op alle opnamen van geluid of beeltenissen die op 
de plaats van de activiteit zijn gemaakt. 

6. De Nederlandse Club behoudt zich het recht voor een activiteit geheel of 
gedeeltelijk zonder kennisgeving vooraf af te gelasten, om welke reden dan ook. 
In dergelijke gevallen kan, naar goeddunken van de Nederlandse Club, gehele of 
gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden indien van toepassing, maar dit wordt 
niet gegarandeerd. 

7. U bent op de hoogte van de wetten en gebruiken die gelden in de Verenigde 
Arabische Emiraten en weet dat die van toepassing zijn voor de activiteiten van 
de Nederlandse Club, en aanvaardt de consequenties indien u zich daar niet aan 
houdt, zonder de Nederlandse Club op welke wijze dan ook aansprakelijk te 
stellen. 

8. U bent ervan op de hoogte dat het niet nakomen van bovengenoemde 
voorwaarden kan resulteren in het uitsluiten van deelname aan activiteiten en 
het beëindigen van het lidmaatschap van de Nederlandse Club, zonder recht op 
restitutie van inschrijfgelden en contributie, of enige vorm van schadevergoeding. 
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