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Artikel 1. Algemeen
1. Deze Evenement voorwaarden zijn van toepassing op alle door Exploitatiemaatschappij
Goese Golf B.V., hierna te noemen ‘De Goese Golf’, voor een Klant georganiseerde
evenementen.
2. Onder een evenement wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan het organiseren
van golfdag(en), clinics, competities, recepties, feesten en congressen gedurende één of
meerdere dagen.
3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een
overeenkomst tot het organiseren van een evenement voorafgaan en op de diensten en
werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door De Goese Golf zijn verleend
respectievelijk verricht.
4. De Algemene voorwaarden van De Goese Golf zijn onverminderd van toepassing.
Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst tot het organiseren van een evenement
1. Een offerte die door De Goese Golf wordt uitgebracht is een vrijblijvende aanbieding aan
een met name genoemde Klant met een beperkte geldigheidsduur.
2. Een door De Goese Golf uitgebrachte offerte bevat in ieder geval een beschrijving van het
evenement, de contactpersoon van De Goese Golf, de contactpersoon van de Klant, het
aantal deelnemers, het bedrag waarvoor de beschreven activiteiten aan Klant wordt
aangeboden en de datum of data waarop het evenement wordt aangeboden.
3. De uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur zoals op de offerte vermeld. Bij het
ontbreken van een geldigheidsduur bedraagt deze 1 maand na dagtekening van de offerte.
4. De datum of data die in de offerte word(t)(en) genoemd zijn niet bindend voor De Goese
Golf.
5. Het contact met de Klant kan gedurende de aanbiedingsperiode, maar ook daarna, worden
overgedragen aan een andere medewerker van De Goese Golf.
Artikel 3. Bevestiging
1. Een overeenkomst tot het organiseren van een evenement (hierna te noemen
‘Overeenkomst’) komt tot stand doordat de Klant een definitieve opdracht verleent aan De
Goese Golf op basis van de offerte zoals omschreven in Artikel 2. Deze opdrachtverlening
kan schriftelijk plaatsvinden of via mail of telefoon.
2. De totstandkoming van de Boeking wordt door De Goese Golf schriftelijk aan de Klant
bevestigd, hierna te noemen ‘Bevestiging’.
3. De in lid 2 genoemde Bevestiging wordt door de Klant ondertekend en per omgaande aan
De Goese Golf geretourneerd.
Artikel 4. Aantal deelnemers
1. Tot twee weken voor aanvang van het evenement kan de Klant een wijziging aanbrengen in
het aantal deelnemers zoals vermeld in de Bevestiging.
2. De afwijking in het definitieve aantal deelnemers mag maximaal 10% bedragen van het
aantal deelnemers dat in Bevestiging genoemd is.
3. Indien de afwijking groter is dan het percentage zoals genoemd in het vorige lid, en de
afwijking is naar beneden, dan zullen de kosten voor het evenement in rekening worden
De Goese Golf – Evenement voorwaarden versie 2015EV01

4.

5.

gebracht bij de Klant als ware er 90% van het bij Bevestiging afgesproken aantal deelnemers
aanwezig.
Indien het werkelijk aantal deelnemers kleiner is dan het overeengekomen aantal bij
Bevestiging, en lid 1 is niet van toepassing, dan zullen kosten in rekening worden gebracht
conform bij Overeenkomst vastgesteld.
Indien het werkelijk aantal deelnemers groter is dan het overeengekomen aantal bij
Bevestiging, en lid 1 is niet van toepassing, dan zullen kosten in rekening worden gebracht
conform bij Overeenkomst vastgesteld, vermeerderd met alle kosten die De Goese Golf
heeft moeten maken voor deze extra deelnemers.

Artikel 5. Betaling
1. De Goese Golf is gerechtigd de Klant onmiddellijk na Boeking een factuur te verstrekken met
daarop 50% van de overeengekomen prijs. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn
zoals genoemd in de Algemene voorwaarden van De Goese Golf.
2. Direct na afloop ontvangt de Klant een factuur voor de totale kosten van het evenement,
vermeerderd met btw, en indien van toepassing verminderd met de factuur zoals genoemd
in lid 1 van dit artikel.
3. Op de op de factuur vermelde bedragen worden geen kortingen toegepast.
4. Verrekening van de factu(u)r(en) met andere facturen, vorderingen of verplichtingen is niet
toegestaan.
Artikel 6. Annulering door Klant
1. Het is voor de Klant mogelijk onder voorwaarden een Boeking te annuleren.
2. Indien annulering plaatsvindt tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de eerste evenement
dag zal door De Goese Golf in overleg met de Klant (een) nieuwe datum of data worden
vastgesteld.
3. Indien vaststellen van (een) nieuwe datum of data zoals genoemd in lid 2 van dit artikel om
welke reden dan ook niet mogelijk is wordt het evenement definitief geannuleerd. De Klant
is in dat geval 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan De Goese Golf.
4. Indien annulering plaatsvindt tussen de vierde en tweede week voor aanvang van de eerste
evenement dag is de Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan De Goese
Golf.
5. Indien annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang van de eerste evenement
dag is de Klant 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan De Goese Golf.
Artikel 7. Annulering door De Goese Golf
1. De Goese Golf is gerechtigd een evenement te annuleren in het geval van overmacht, zulks
ter beoordeling van de directie van De Goese Golf.
2. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan:
 Slechte conditie van (delen van de) baan en/of materieel, bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend door uitzonderlijke weersomstandigheden
 Ziekte van niet (tijdig) te vervangen personeel dat nodig is voor de organisatie van
(delen van) het evenement
 Natuurrampen zoals storm, overstromingen en aardbevingen
3. In overleg zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden
vastgesteld.
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De Goese Golf is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook,
door Klant geleden, die samenhangt met de annulering.
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