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        VOORWAARDEN 
 

 

                 Datum: 29 januari 2018 
 
 
 

• Vanaf 19 februari 2018 is het weer mogelijk te sparen bij Deja Vu 
• Deelnemers dienen élke week (minimaal) 5 euro te sparen 
• Wanneer er niet of niet voldoende (<5,-) gespaard is wordt er voor de betreffende week 1 

euro boete in rekening gebracht 
 
 
 Lichting & Feestavond 

• Het einde van de spaarperiode betreft de periode vóór Carnaval 2019 (uitgaande van het weekend 
vóór Carnaval, deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht) 

• Bij de lichting wordt een ALL-IN feestavond georganiseerd voor alle spaarders (spaarders ontvangen 
t.z.t. een persoonlijke uitnodiging hiervoor) . Deze avond mag élke spaarder, tegen een vergoeding, 
één introducé meebrengen. 

  
 Later starten? 

• Later starten met sparen is mogelijk tot uiterlijk week 49 (de week van 3 t/m 9 december 2018)  
• Wanneer je later start wordt er géén boete berekend over de achterliggende periode (de voorwaarden 

gaan van start vanaf het moment van aanmelden) 
• De voorwaarden gaan bij inschrijving/deelname direct van start 

 
Vakantieperiode(s) 

• Er kan niet voor meerdere weken gespaard worden, er wordt geteld pér week 

• Indien je op vakantie gaat geldt een uitzondering: je spaart dan vooruit voor de periode waarin je op 
vakantie gaat en stopt een briefje in je spaarvakje met daarop de vakantieperiode 

 
Ledigen 

• De spaarkas wordt wekelijks (maandag) geleegd. Het te sparen bedrag dient tussen elke maandag en 
úiterlijk de zondag van iedere week te zijn voldaan  

• Het legen van de spaarkas geschiedt áltijd in het bijzijn van minimaal één tweede persoon, 
toezichthouder 
 
 
Deelnamekosten 

• Deelnamekosten bedragen eenmalig 12,50 (dit bedrag wordt aan het einde van de spaarperiode in 
mindering gebracht op het door jou gespaarde bedrag) 
 
 
Stoppen 

• Als je besluit eerder te stoppen dan afloop van de spaarperiode, geef dit dan door aan Dave, Deja Vu  
• Bij opzeggen wordt je deelname stopgezet m.i.v. de opvolgende maand (zeg je bv. 14 november op, 

dan zal je vanaf de eerste spaarweek in de maand december niet meer meedoen). Je gespaarde 
bedrag wordt dan aan het einde van het spaarseizoen uitgekeerd 

• Wanneer je deelname wordt opgezegd door verhuizen, ziekte of overlijden dan zal het reeds gespaarde 
bedrag per direct worden uitgekeerd waarbij géén deelnamekosten en boete in rekening worden 
gebracht 

• In alle andere dan bovenstaande gevallen van stoppen zullen de deelnamekosten in rekening worden 
gebracht met daarbij opgeteld een boete van 12,50 (totaal 25,- euro aftrek van het door jou 
gespaarde bedrag) 

• In álle gevallen van stoppen vervalt de uitnodiging voor de lichting/feestavond 
 
Meedoen? 

• Inschrijfformulier verkrijgbaar aan de bar en/of op www.cafedejavu.nl en in te leveren aan de bar of te 
versturen naar discafedejavu@gmail.com 

 

Dankje voor je deelname! 
Café Deja Vu 
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