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VHTuning 
Algemene voorwaarden 

Voorwaarden:  
 

 Lidmaatschap bij VH tuning is persoonsgebonden, waar een goed team verband in een zeer 
hoog vaandel staat, lidmaatschap is daarom ook selectief en niet vanzelfsprekend. 

 Lidmaatschap bij VH tuning vereist niet direct het in het bezit zijn van een (tuning) auto/motor 
maar wel minimaal hieraan gelinkt te zijn (bijv. een partner van of andere interesses in deze 
subcultuur). 

 Lidmaatschap bij VH tuning is algemeen en niet merk gebonden. 
 

Contributie:  
 

 Aan een lidmaatschap bij VH tuning is een contributie verbonden. Deze bedraagt € 10,00 per 
maand of € 110,00 per jaar via automatisch incasso (€ 130,00 per jaar bij geen automatische 
incasso). 

 Contributie wordt eind van ieder kalender jaar herzien of deze kan worden gehandhaafd of 
evt. moet worden bijgesteld. 

 
Betalingen:  
 

 VH tuning vindt het belangrijk dat alle inkomsten en uitgaven inzichtelijk zijn en wil daardoor 
ook alles (goed omschreven) via de VH tuning bankrekening ontvangen onder vermelding van 
intern factuurnummer. 

 
Ledenpas:  
 

 Na het ontvangen van de eerste contributie zal een persoonsgebonden ledenpas worden 
aangemaakt. Hiermee heeft u toegang tot het Clubhuis, VH tuning voordelen voor oa de club 
artikelen en diverse kortingen bij bedrijven/sponsoren. Zie alle voordelen van de  ledenpas 
onder aan deze lijst. Deze wordt up-to-date gehouden in ieder verslag van een leden 
vergadering. 

 De ledenpas blijft eigendom van VH tuning en zal bij het verlaten van de vereniging weer 
moeten worden ingeleverd. 

 
Uitstraling: 

 

 VH tuning verwacht dat ieder ingeschreven auto voorzien is van een VH tuning raamband of 
zijraam stickers. Stickers zijn voor eigen rekening. Raambanden al vanaf € 15,00 en zijraam 
stickers al vanaf € 2,50 per stuk. Kleur naar keuze. 

 VH tuning verwacht op show’s, opendagen, evenementen en andere openbare 
gelegenheden dat we gezamenlijk 1 uitstraling hebben door het dragen van de beschikbare 
clubkleding. Aanschaf clubkleding is voor eigen rekening. Vraag naar de speciale leden 
prijzen, deze wordt up-to-date gehouden in ieder verslag van een leden vergadering.  

 VH tuning vindt een aangeklede stand op show’s  van essentieel belang. Hier zal ook een 
groot deel van de contributie en sponsorgeld voor worden gebruikt. 

 
Clubhuis: 

 

 Ingeschreven bij VH tuning houdt ook in dat er gebruik gemaakt mag worden van het 

kindvriendelijke clubhuis op de afgesproken data (minimaal maandelijks, aanwezigheid is niet 

verplicht)  
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 Het clubhuis wordt gezamenlijk schoongehouden en onderhouden. Hier wordt ook je inzet in 

verwacht. 

 Het clubhuis is een rookvrije ruimte, geen uitzonderingen. 

 Consumpties en verbruiksgoederen in het clubhuis worden gezamenlijk bekostigd uit een 

daarvoor bestemde pot, deze wordt zonder vast patroon in overleg aangevuld, het volgende 

tarief wordt gehanteerd (indicatie 1x in de 2/3 maanden): 

 

 Leeftijd  0 - 4 jaar    Gratis 

 Leeftijd  4 - 12 jaar   € 7,50 

 Leeftijd  12 - 18 jaar   € 10,00 

 Leeftijd  18+ (ingeschreven lid)  € 20,00 

 

Leden die weinig tot geen gebruik zullen maken van het clubhuis kunnen de keuze maken niet  

in de pot mee te doen en dan gebruik te maken van VH tuning STAMP (stempelkaart) deze is 

voor gebruik te verkrijgen voor € 20,00 / € 30,00 / € 40,00 / € 50,00 bij de Crew. Het volgende 

tarief wordt gehanteerd: 

 

 Leeftijd  18+ (ingeschreven lid)  € 10,00 

 

 Een dagdeel in het clubhuis voor een niet-ingeschreven lid is mogelijk. Hiervoor wordt het 

volgende tarief gehanteerd onder begeleiding van een ingeschreven  VH tuning lid: 

 

 Leeftijd  0 - 4 jaar    Gratis 

 Leeftijd  4 - 12 jaar   € 5,00 

 Leeftijd  12 - 18 jaar   € 7,50 

 Leeftijd  18+    € 10,00 

 

Dit is entree incl. standaard consumpties (met mate), via de VH tuning STAMP (stempelkaart) 

deze is voor gebruik te verkrijgen voor € 20,00 / € 30,00 / € 40,00 / € 50,00 bij de Crew. 

 Kosteloos kan er eenmalig een introducé worden uitgenodigd. Dit wordt vooraf aangegeven bij 

de Crew. 

 Als een VH tuning lid gebruik wil maken van het clubhuis voor een gelegenheid waar externe 

bij worden uitgenodigd is dit mogelijk. Hiervoor wordt € 50,00 in rekening gebracht per 

dagdeel. Consumpties worden zelf verzorgd en bekostigd. Dit kan worden aangevraagd bij de 

Crew. Een planning hiervan wordt bijgehouden. 

 Als het VH tuning clubhuis via leden aan externe wordt verhuurd (tot max 25 personen) zal er 

€ 25,00 per uur in rekening worden gebracht. Dit is incl. 2 man organisatie (waarvan minimaal 

1 met BHV). Consumpties zullen worden verzorgd en hier zullen consumptiemunten voor 

worden gebruikt. Kosten hiervan zijn € 1,50 per consumptiemunt. Dit kan worden 

aangevraagd bij de Crew. Een planning hiervan wordt bijgehouden. 

 

Team regels: 

 

 Samen uit samen thuis, oftewel 1 TEAM 1 TAAK.  

 Drugs gebruik in het clubhuis en op de door VH tuning georganiseerde dagen is niet 

toegestaan (lidmaatschap zal bij constatering dan ook direct worden beëindigd). 

 Drank gebruik op gepaste wijze met mate met een minimale leeftijd van 18 Jaar. 

 VH tuning leden maken geen deel uit van illegale georganiseerde (straat) races. 

 4x per jaar een ledenvergadering. 

 

Lidmaatschap opheffen:  

 

 Het uitschrijven van de club bij voorkeur eerst mondeling met de daarbij horende reden maar 

altijd per mail administratie@vh-tuning.nl 

 Terug vorderen van al betaalde contributies is niet mogelijk.  

 Het bestuur van VH tuning is beslissend en te allen tijde bevoegd een lidmaatschap (per 

direct) te beëindigen. 

 

mailto:administratie@vh-tuning.nl
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Bestuur vereniging: 

 
Voorzitter    Jeffrey van Hamersveld 
Secretaris / penningmeester   Natascha van Hamersveld – Coelen 
 
Crew vereniging: 
 
Voorzitter    Jeffrey van Hamersveld 
Social media/financieel/algemeen Natascha van Hamersveld – Coelen 
Website/algemeen   Yolande Coelen 
Kasboek/algemeen   Debby Tijssens 

 
Correspondentie gegevens: 

 

KVK nummer        59474947 
 
VH tuning Algemeen  Jeffrey van Hamersveld                           info@vh-tuning.nl  
VH tuning Administratie  Natascha van Hamersveld  administratie@vh-tuning.nl 
VH tuning Website  Yolande Coelen   website@vh-tuning.nl 
VH tuning Crew   Debby Tijssens    crew@vh-tuning.nl 
VH tuning Transport  Jeffrey van Hamersveld   transport@vh-tuning.nl 
VH tuning Webshop       webshop@vh-tuning.nl 
 
Tel. Nummer   Jeffrey van Hamersveld   +31(0)6-24462510 
 
Rekening IBAN nummer      NL71RABO0143746472 

 

Website        www.vh-tuning.nl 

 

Post adres        VH tuning 

         Parelhoenstraat 20 

         3815 AG Amersfoort 

 

Clubhuis adres (op afspraak)      Ambachtsweg 8 

         3771 MG Barneveld  

 

Voordelen ledenpas: 

 

Brezan    Landelijk   Korting tot 30% 

Ploeg total car styling  Lunteren   Speciale prijs via VH tuning 

VH tuning club artikelen  Barneveld   Korting van 25% 

VH tuning onderdelen  Barneveld   Korting van 20% 

VH tuning transport  Barneveld   Geen start tarief van €50,00 
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