17. Inschrijfgelden innen via iDeal
Het is voor organisaties die voor hun inschrijving gebruik maken van www.ntbinschrijvingen.nl mogelijk om
deelnemers direct bij inschrijving via IDeal het inschrijfgeld te laten betalen.
Het grote voordeel hiervan is dat de organisatie meer financiële zekerheid heeft; het inschrijfgeld is immers
binnen en kan niet meer door de deelnemer worden gestorneerd zoals bij automatische incasso wel het geval is.
Voorwaarden gebruik iDeal
Als een organisatie ervoor kiest gebruik te maken van iDeal, betekent dit dat zij akkoord gaat met de
onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden zijn met name nodig omdat atleten (anders dan bij automatische
incasso) meteen betalen bij inschrijving en daardoor ook moeten weten waar zij aan toe zijn en waar zij recht op
hebben als het gaat om annulering van hun inschrijving.
-

Organisaties bepalen zelf de hoogte van het inschrijfgeld en kunnen, indien gewenst, zoals gebruikelijk
kortingen invoeren voor vroege inschrijving.

-

Alle deelnemersbijdragen via iDeal komen binnen bij de NTB. De geïncasseerde bedragen worden op
vooraf vastgestelde data aan de organisaties overgemaakt (in het hoogseizoen wekelijks, in rustigere
maanden 2-wekelijks).

-

Voor de handling van het iDeal-betalingsverkeer rekent de NTB administratiekosten per ingeschreven
deelnemer. Voor 2019 zijn deze kosten vastgesteld op € 0,75 per inschrijving/iDeal-transactie.*

-

Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden (ongeacht welke
reden) ontvangen altijd hun inschrijfgeld retour. De organisatie is gerechtigd om tussen de 0 en 5 euro
aan administratiekosten op het inschrijfgeld in te houden.

-

Deelnemers die zich minimaal 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen ten
minste 50 procent van hun inschrijfgeld retour. De organisatie kan besluiten van deze 50 procent af te
wijken, mits de eigen regeling in het voordeel is van de atleet.

-

Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen
geen inschrijfgeld retour. De organisatie kan besluiten hier van af te wijken, mits de eigen regeling
gunstiger is voor de atleet.

-

In geval een evenement door overmacht (en in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de
wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld
plaats. De organisatie kan besluiten hier van af te wijken.

-

Terugbetaling van inschrijfgelden door de organisatie vindt uiterlijk 30 dagen na de afmelding plaats.

-

Indien een organisatie zich niet houdt aan deze voorwaarden, is de NTB gerechtigd om de verleende
toestemming tot gebruik van iDeal-betalingen in het NTB-inschrijvingen systeem in te trekken of in de
toekomst te onthouden.

Overigens wordt ook organisaties die geen gebruik maken van de NTB-iDeal mogelijkheid aangeraden deze
voorwaarden te hanteren, zodat atleten zoveel mogelijk onder uniforme voorwaarden kunnen deelnemen aan
wedstrijden in Nederland.
* De inschrijfgelden die door de deelnemers via iDeal worden betaald komen allemaal op de rekening van de NTB
terecht. De NTB zal deze inschrijfgelden minimaal eenmaal per twee weken overmaken op de rekening van de

betreffende organisatie. Hierbij zullen direct de onkosten van € 0,75 per betaling door de NTB worden
ingehouden. De organisatie ontvangt dus het inschrijfgeld van de betreffende deelnemer minus die € 0,75.
Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met Emelie Papenburg op het bondsbureau:
emelie.papenburg@triathlonbond.nl

