SnowDow Reglement Bedrijfspassen
Lid worden:
1
Lid meldt zich via website http://snowdow.pvdow.nl/ , drukt op rode
knop “Word Lid !”, vult gegevens in.
(alternatief: lid stuurt E-mail naar ftnsnow@dow.com en vraagt om
instructies).
2
(alternatief) SnowDow geeft instructie aan lid mbt benodigde
persoonsgegevens, foto en betaling.
3
Lid betaalt / levert foto volgens instructies
4
SnowDow maakt persoonlijke SnowDow ledenpas aan, die
persoonlijk kan worden opgheaald tijdens Club Avond
Gebruik bedrijfspassen:
1
Lid meldt zich bij SnowWorld receptie met zijn/haar persoonlijke
SnowDow ledenpas ter legitimatie. SnowWorld Receptie ruilt de
SnowDow ledenpas voor een bedrijfspas (is incl materiaal
abonnement)
2
Lid heeft piste toegang met de Snowdow bedrijfspas.
Lid krijgt huur materiaal op vertoon van bedrijfspas
3
Als lid de piste verlaat, levert hij/zij de SnowDow bedrijfspas terug
om voor zijn/haar persoonlijke SnowDow ledenpas.
4
Indien lid vergeten is om de bedrijfspas terug in te leveren, zal
SnowDow kontakt opnemen met het lid en dringend verzoeken deze
terug te brengen in SnowWorld (terug ruilen voor SnowDow
ledenpas).
5
Bij verlies (bedrijfspas of SnowDow ledenpas) moet het lid direkt
kontakt opnemen met SnowDow via ftnsnow@dow.com.
De bedrijfspas wordt geblokkeerd (en vervangen door een nieuwe).
De SnowDow ledenpas wordt opnieuw aangemaakt.
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Achter de schermen:
1
De bedrijfspassen zoals aangekocht door SnowDow zijn uitsluitend ter beschikking van de leden
van SnowDow. SnowDow leden betalen € 100,- per persoon per jaar (incl € 30,- contributie).
2
Bedrijfspassen worden door SnowDow ingekocht voor € 560 en zijn 365 dagen geldig.
Materiaal abonnementen worden door SnowDowN ingekocht voor € 240,- en zijn 365 dagen geldig
Er zijn 16 bedrijfspassen (incl materiaalabonnement). Het aantal bedrijfspassen wordt aangepast
indien noodzakelijk.
3
Ieder SnowDow lid krijgt na betaling van € 100,- (en inleveren van foto) een persoonlijke SnowDow
ledenpas. Dit is het bewijs dat je lid bent van SnowDow en gebruik mag maken van onze
bedrijfspassen.
Deze SnowDow ledenpas wordt bij de SnowWorld receptie ingeleverd in ruil voor een bedrijfspas.
Je krijgt de ledenpas terug als je de bedrijfspas retour geeft. Verlies moet je melden bij SnowDow.
4
De bedrijfspassen zijn te gebruiken voor vrij ‘oefenen’ tijdens openingstijden van SnowWorld
Terneuzen. Er is een reserveringssysteem, om te voorkomen dat alle passen tegelijkertijd in
gebruik zijn. Leden worden verzocht de passen na maximaal 2 uur terug te brengen, zodat
anderen de passen kunnen gebruiken.
Uitzondering: de bedrijfspassen zijn NIET beschikbaar voor vrij oefenen op clubavond en
cursussen (woensdag 18:00 - 22:00) zijn (uitgifte van passen gebeurt dan door SnowDow bestuur
aan de deelnemers).
7
Bij geconstateerde fraude en overtreding van de husiregels wordt door SnowDow kontakt
opgenomen met het lid. SnowDow beraadt zich over gepastee discipinaire maatregelen met als
uiterste sanctie beëindiging van het lidmaatschap van SnowDow van het lid en eventuele
gezinsleden welke lid van SnowDow zijn. Hierbij vindt geen restitutie van contributie plaats.
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