Algemene voorwaarden Golfmember.nl
1. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op al onze registratie
abonnementen en verstrekte
producten alsmede op alle door ons
aangegane overeenkomsten.
b. Van hetgeen in deze algemene
voorwaarden aangegeven, kan
uitsluitend worden afgeweken voor
zover schriftelijk is overeengekomen.
c. Golfmember.nl is een product van
Stichting Golfmember te Soest.
2. Voorwaarden registratie abonnementen
Het registratie abonnement is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar.
Derden kunnen hier geen rechten aan
ontlenen.
3. Betalingsmogelijkheden
De kosten, verbonden aan uw
abonnement, kunnen middels een
ideal, automatische incasso of bancaire
overmaking worden voldaan. De kosten
dienen direct bij aanmelding te worden
voldaan. Daarna wordt uw
abonnementsbijdrage eenmaal per jaar
(januari/februari van het eerstvolgende
kalenderjaar) geïncasseerd.
4. Betalingsvoorwaarden
a. Elke abonnementhoud(st)er betaalt
jaarlijks (na ontvangst van de factuur)
een vergoeding behorend bij het
gekozen type of abonnement. De
kosten worden automatisch
geïncasseerd van het door u opgegeven
bankrekeningnummer.
Bij niet tijdige betaling is de
abonnementhoud(st)er in gebreke
gebleven en is het gehele nog
openstaande bedrag van zijn of haar
abonnement direct opeisbaar. Tevens
kan hierdoor de registratie worden
opgezegd . Als de totale achterstand is
voldaan kan de abonnementhoud(st)er
wederom gebruik maken van de
faciliteiten waar hij/zij recht op heeft.
Afhankelijk van de tussenliggende
periode zullen eventuele kosten, van
o.a. het activeren van de registratie, in
rekening worden gebracht bij de
abonnementhouder.
b. Vanaf de dag van ingebrekestelling
wordt door Golfmember 1,5 %
vertragingsrente over het totale
uitstaande bedrag per maand of een
gedeelte daarvan in rekening gebracht.
Indien Golfmember een niet betaalde
vordering ter incasso uit handen geeft,
komen alle binnen – en
buitengerechtelijke- kosten voor
rekening van de in gebreke gestelde
abonnementhoud(st)er.

c.

Op ieder moment mag Golfmember
een beëindigd abonnement weer
herinvoeren op voorwaarde dat aan de
achterstallige betalingsverplichting is
voldaan.

5. Duur abonnement & automatische verlenging
a. Het abonnement geldt steeds voor een
kalenderjaar en wordt na afloop
daarvan stilzwijgend verengd met een
kalenderjaar tenzij het uiterlijk vóór 1
december van het geldende
kalenderjaar schriftelijk of per email is
opgezegd. Pas na bevestiging van uw
opzegging is deze definitief.
b. Bij opzegging van het abonnement
dient aan alle financiële verplichtingen
te zijn voldaan.
c. Bij niet tijdige opzegging wordt het
abonnement stilzwijgend verlengd c.q.
blijft het abonnement voortduren. Ook
wanneer de abonnementhoud(st)er
geen gebruik maakt van het
registratieproduct.
d. Tussentijdse beëindiging van het
abonnement tijdens de
contractperiode is niet mogelijk
behoudens het bepaalde in artikel 7 en
artikel 9.
6. Restitutie van registratie abonnementen
a. Ingeval van overlijden van
abonnement(st)er wordt het
abonnement per de 1e van de
opvolgende maand stopgezet. Er zal
geen restitutie plaatsvinden van
resterend reeds betaalde
abonnementsgelden.
7. Beëindiging van het abonnement
Golfmember kan een abonnement per
direct opzeggen in één van de
onderstaande gevallen:
a. Met een schriftelijke waarschuwing
vooraf, indien betalingen voortvloeiend
uit het abonnement, 30 dagen na
ingebrekestelling nog niet zijn voldaan.
De betalingsverplichting vervalt hier
niet mee.
8. Bewijs -NGF kaartje- registratieabonnement
a. Het is de verantwoordelijkheid van elke
abonnementhoud(st)er zorgvuldig met
het bewijs van registratie om te gaan.
b. Bij elk gebruik, t.a.v. het betreffende
abonnement, moet het
registratiebewijs kunnen worden
getoond. Ingeval van verlies, diefstal,
beschadiging of een niet meer te
gebruiken bewijs kan er een
vervangend bewijs tegen vergoeding te
worden aangevraagd.
9. Gedrag van abonnementhoud(st)er

a.
b.

Abonnementhoud(st)ers zullen geen
misbruik maken van de privileges of
faciliteiten welke Golfmember biedt.
Het is niet toegestaan dat het NGF
registratiebewijs van Golfmember door
andere personen gebruikt wordt dan
door degene wiens naam op het bewijs
staat vermeld (zie artikel 11 lid e).
Indien en voor zover bij controle blijkt
dat een abonnementhoud(st)er zich
hier toch schuldig aan maakt – en aldus
een andere persoon op zijn/haar bewijs
gebruik laat maken van de gekoppelde
privileges van Golfmember –, zal hij/zij
hier op worden aangesproken en
kunnen sancties volgen.

10. Aansprakelijkheid
a. De abonnementhoud(st)er maakt op
eigen verantwoordelijkheid en risico
gebruik van alle faciliteiten en
privileges van Golfmember.
b. Golfmember sluit iedere
aansprakelijkheid van haar of één van
haar medewerk(st)ers uit voor
persoonlijke schade, letsel of overlijden
van een abonnementhoud(st)er
gemaakt tijdens het gebruik van de
overeengekomen faciliteiten.
c. Golfmember wijst iedere
aansprakelijkheid af voor schade als
gevolg van ongevallen, diefstal, brand
of enige andere schade veroorzakende
gebeurtenissen tijdens of n.a.v.
Golfmember activiteiten, tenzij dit aan
haar opzet of grove schuld te wijten is.
11. Overige zaken
a. Golfmember behoudt zich het recht
voor voorwaarden en privileges door
het jaar heen aan te passen n.a.v.
veranderende omstandigheden of
afspraken met derden, maar zal de
leden hiervan vooraf op de hoogte te
brengen.

