
 

1. RCI-deponeringsherstel
 SM

 
 

1.1. Het is mogelijk dat RCI Weeks-leden die een week minder dan negen maanden (270 dagen) voor de begindatum van 
deze week deponeren, een lagere deponeringskoopkracht ontvangen voor deze week. Met het product RCI-
deponeringsherstel kunnen RCI Weeks-leden een week minder dan negen maanden (270 dagen) voor de begindatum van 
die week (maar ten minste 15 dagen voor de begindatum van de week) deponeren en toch nog de volledige 
deponeringskoopkracht voor de week ontvangen door bij het deponeren de RCI-deponeringsherstelvergoeding te 
betalen. (RCI Weeks-leden met zwevende weken moeten het RCI-deponeringsherstel aanschaffen binnen vierentwintig 
(24) uur na ontvangst van de mededeling dat een week op het RCI-account van het lid is gedeponeerd).  
 
 

1.2. Platinum-leden die lid zijn van RCI Weeks mogen een week tot zes maanden (180 dagen) voor de begindatum van die 
week deponeren en ontvangen dan de volledige deponeringskoopkracht voor deze week zonder een extra vergoeding te 
hoeven betalen. Platinum-leden mogen een week ook minder dan zes maanden (180 dagen) voor de begindatum van die 
week (maar ten minste vijftien (15) dagen voor de begindatum van de week) deponeren en ontvangen dan de volledige 
deponeringskoopkracht voor de week door bij het deponeren de RCI-deponeringsherstelvergoeding te betalen (RCI 
Platinum-leden met zwevende weken moeten het RCI-deponeringsherstel aanschaffen binnen vierentwintig (24) uur na 
ontvangst van de mededeling dat een week op het RCI-account van het lid is gedeponeerd).  
 
 

1.3. Om in aanmerking te komen voor RCI-deponeringsherstel moet een Weeks-lid de geldende Weeks-
lidmaatschapsbijdrage volledig hebben voldaan op het moment dat het RCI-deponeringsherstel wordt aangevraagd.       

 

1.4.   Om in aanmerking te komen voor RCI-deponeringsherstel moet een Platinum-lid de geldende Platinum-
lidmaatschapsbijdrage en de lidmaatschapsbijdrage voor het bijbehorende Weeks-lidmaatschap volledig hebben voldaan 
op het moment dat het RCI-deponeringsherstel wordt aangevraagd.  

 

1.5. De kosten voor het deponeringsherstel worden gerestitueerd bij een annulering voor het einde van de werkdag na de 
datum van aankoop.   

 
 
 


