Algemene voorwaarden
Het starten van een nieuwe club




Voordat je toegang hebt tot de methodiek dien je de basistraining te volgen welke door
Youth for Christ wordt aangeboden.
Het abonnement is geldig nadat Youth for Christ een volledig ingevulde overeenkomst
heeft ontvangen en nadat de training is gevolgd.
Youth for Christ stuurt de inloggegevens voor mijn.yfc.nl per mail aan de
abonnementenbeheerder na ontvangst van betaling en nadat de training is gevolgd. Je
hebt daarna direct toegang tot de clubprogramma’s.

Aangeboden materiaal en ondersteuning
Het totaalpakket dat Youth for Christ aanbiedt omvat:
 De abonnementenbeheerder ontvangt digitaal minimaal 12 programma’s. De
abonnementenbeheerder ontvangt het digitale materiaal voor het nieuwe seizoen voor 31
augustus.
 Meidenwerkers ontvangen regelmatig e-mails met ervaringen van andere clubs en tips en
ontwikkelingen die voor het leiden van een club van belang zijn.
 Via telefoon (0343 515 744) en e-mail (superwoman@yfc.nl) is de helpdesk / advies op
maat beschikbaar.

Voorwaarden bij het gebruik






De materialen van Youth for Christ mogen alleen verspreid worden binnen de eigen
organisatie.
De materialen mogen alleen worden gebruikt in clubverband. Gebruik voor andere
doeleinden (zoals campingwerk, kampen, schoolactiviteiten of anderszins) is alleen
toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Youth for Christ.
De kwaliteit en actualiteit van de programma’s kunnen alleen gewaarborgd worden in het
jaar van uitgave.
Bij aankondigingen en artikelen rond ‘clubprogramma’s’ dient altijd te worden vermeld: ‘Dit
is een programma van Youth for Christ’.

Abonnementsgeld en betaling





Het abonnement loopt van 1 augustus tot 31 juli.
Bij het bestellen van alle jaargangen tegelijk ontvangt een organisatie 14% korting op het
totaal bedrag. Deze korting vervalt zodra er niet meer dan één product wordt afgenomen.
Prijswijzigingen worden door Youth for Christ voor 1 mei per brief aan de
abonnementenbeheerder gemeld.
De betaling vindt plaats middels een incasso. Youth for Christ stuurt de factuur aan de
abonnementenbeheerder.

Looptijd en beëindiging









De looptijd van de overeenkomst is minimaal één jaar.
Jaarlijks verlengt Youth for Christ stilzwijgend de overeenkomst met één jaar, tot
schriftelijke opzegging.
Een club kan de overeenkomst met Youth for Christ beëindigen door een schriftelijke
opzegging te sturen per post of per mail (naar superwoman@yfc.nl), met de persoonlijke
gegevens, de reden en de ingangsdatum.
Een opzegging voor het volgende seizoen dient uiterlijk op 1 juli door
Youth for Christ ontvangen te zijn.
Als bepalingen uit deze overeenkomst niet nageleefd worden, kan Youth
for Christ deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen
zonder restitutie van het abonnementsgeld.
Youth for Christ kan besluiten om het volgende jaar niet verder te gaan
met dit clubconcept. In dat geval geldt voor Youth for Christ een minimale
opzegtermijn van drie maanden voor het nieuwe seizoen.

