De Goese Golf – Product voorwaarden versie 2015PV01
Artikel 1. Algemene voorwaarden abonnementen
1. Abonnementhouder is gerechtigd gedurende de abonnementsperiode tijdens
baanopeningstijden gebruik te maken van de bij de abonnementsvorm behorende
faciliteiten.
2. Abonnementhouder moet zich middels een federatiepas (zoals de NGF-pas) in combinatie
met een legitimatiebewijs kunnen legitimeren tijdens zijn bezoek aan De Goese Golf.
3. Abonnementhouder is gehouden gebruik te maken van een door De Goese Golf verstrekte
‘bag tag’. Deze ‘bag tag’ bevat het jaartal van het lopende jaar en moet tijdens het verblijf
op de baan te allen tijde zichtbaar zijn bevestigd aan de golftas.
4. Abonnementhouder kan 5 dagen of korter vooraf een starttijd reserveren. Reserveren kan
zowel telefonisch via de receptie van De Goese Golf als via de website.
5. Abonnementhouder meldt zich voor het spelen altijd aan bij de receptie. Indien de receptie
niet geopend is dan meldt abonnementhouder zich aan bij de horeca.
6. Abonnementhouder ontvangt na aanmelding een bewijs van aanmelding dat bij controle op
de baan moet worden overlegd.
7. Abonnementhouder kan deelnemen aan wedstrijden die behoren bij zijn
abonnementsvorm, onder de voorwaarden die door de wedstrijdleiding voor de betreffende
wedstrijd zijn vastgesteld.
8. Abonnementhouder is gerechtigd deel te nemen aan open golfwedstrijden en Goese
Golfwedstrijden, met inachtneming van het bepaalde onder Artikel 1 lid 7.
9. Abonnementhouder ontvangt een persoonlijke inlogcode en wachtwoord voor het systeem
voor het reserveren van starttijden, golflessen, het inschrijven voor wedstrijden en het
invoeren van Q-kaarten.
10. Het niet naleven van de Algemene voorwaarden abonnementen kan leiden tot intrekking
van het abonnement, maar niet dan nadat een schriftelijke waarschuwing aan
abonnementhouder is gegeven. Intrekking van het abonnement leidt nimmer tot restitutie.
Nog verschuldigde bedragen over de volledige abonnementsperiode worden terstond
opeisbaar.
11. Op alle abonnementsvormen zijn de Algemene voorwaarden van De Goese Golf van
toepassing.
12. Dit artikel is van toepassing op alle abonnementsvormen.
Artikel 2. Abonnement Volledig Speelrecht
Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de
18 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.
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Artikel 3. Abonnement Volledig jeugdspeelrecht
1. Abonnementhouder heeft op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van 27 jaar nog niet
bereikt.
2. Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken
van de 18 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.
3. Abonnementhouder is het tarief verschuldigd dat gekoppeld is aan de leeftijdscategorie
waartoe abonnementhouder behoort. Deze leeftijdscategorie en tarieven worden voor
aanvang van het kalenderjaar door De Goese Golf gepubliceerd.
Artikel 4. Par-3 abonnement
1. Abonnementhouder is gerechtigd gebruik te maken van de Par-3 baan, Driving Range en de
Putting- en Chipping green.
Artikel 5. Startersabonnement
1. Abonnementhouder is gerechtigd gebruik te maken van de Par-3 baan, Driving Range en de
Putting- en Chipping green.
2. Abonnementhouder is na het behalen van de baanpermissie, buiten het vermelde in het
voorgaande lid, gerechtigd gebruik te maken van de 18 holes wedstrijdbaan.
3. Abonnementhouder is gerechtigd tot het volgen van door De Goese Golf aangeboden
groepslessen binnen het stappenplan van NGF, PGA Holland en NVG.
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