AANVULLENDE VOORWAARDEN NGF-LIDMAATSCHAP HOENDERDAAL GOLF

Artikel 1: Algemeen
1. Deze aanvullende voorwaarden zijn tezamen met de algemene voorwaarden lidmaatschappen Health
Center Hoenderdaal van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en de stichting Health Center
Hoenderdaal, hierna te noemen: “Hoenderdaal Golf” strekkende tot het NGF-lidmaatschap van Hoenderdaal Golf. Wanneer de algemene voorwaarden van Hoenderdaal afwijken van deze aanvullende
voorwaarden, gelden de regels van deze aanvullende voorwaarden.
2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
3. Indien Hoenderdaal Golf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hoenderdaal Golf in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
4. Hoenderdaal Golf behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en deze aanvullende
voorwaarden te wijzigingen.
Artikel 2: Totstandkoming NGF-lidmaatschap
1. Het NGF-lidmaatschap wordt door u afgesloten nadat u zich op de website van Hoenderdaal Golf heeft
ingeschreven middels het daartoe beoogde inschrijfformulier en Hoenderdaal Golf uw inschrijving middels een elektronisch bericht aan u heeft bevestigd.
2. Indien u al beschikt over een NGF-baanpermissiebewijs, golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs dient
u binnen 30 dagen na de bevestiging van uw inschrijving een kopie daarvan te zenden aan Hoenderdaal
Golf.
Artikel 3: Duur en beëindiging NGF-lidmaatschap
1. Het NGF-lidmaatschap heeft een looptijd van een jaar vanaf het moment van bevestiging. Gedurende
het eerste jaar kunt u op ieder gewenst moment opzeggen, maar vindt geen restitutie plaats voor de
resterende maanden. Indien u niet opzegt wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. U kunt gedurende deze verlenging op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van een maand. Hoenderdaal Golf restitueert alsdan uw lidmaatschapsgeld voor
het resterende aantal maanden van het betreffende jaar, onder aftrek van € 16,- administratiekosten,
zodra uw NGF-pasje per post door Hoenderdaal Golf is ontvangen en Hoenderdaal Golf een betalingsverplichting hiertoe heeft naar de NGF.
2. Het NGF-lidmaatschap kan per brief of per email worden opgezegd. Telefonisch of mondeling opzeggen
is niet mogelijk. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per mail. Als u deze bevestiging niet hebt ontvangen dan betekent dit dus dat de opzegging
niet bij ons is binnengekomen.
3. Het NGF-lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. uw opzegging via brief of email
c. opzegging namens Hoenderdaal Golf, omdat U langer dan drie maanden in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan Hoenderdaal Golf verschuldigde bedragen te voldoen;
d. opzegging namens Hoenderdaal Golf, omdat voortduring van het lidmaatschap om andere reden redelijkerwijze niet van Hoenderdaal Golf kan worden gevergd.
4. Uw NGF-lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Artikel 4: Contributie
1. De contributie kan uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan.
2. De hoogte van de contributie wordt gepubliceerd op de website.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het eerste jaar/lidmaatschapsperiode vindt er geen
restitutie plaats voor de resterende maanden.
4. De contributie van het NGF-lidmaatschap is uitgesloten van de kortingsregelingen zoals die gelden voor
meerdere lidmaatschappen op één huisadres en andere eventuele kortingen binnen de lidmaatschapsstructuur van Health Center Hoenderdaal.
Artikel 5: (Email-)adreswijziging
Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt u dit direct schriftelijk mee aan Hoenderdaal Golf.
Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft Hoenderdaal Golf
aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere
vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.
Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoenderdaal Golf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij inschrijving waarbij u
zich tevens akkoord verklaart met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden. Onze voorwaarden
zijn te raadplegen op onze website en op aanvraag verkrijgbaar.

Driebergen-Rsb., 1 november 2012.

• Fitness • Golf • Squash • Tennis • Zaalsport • Sportcafé • Vergadercentrum
Hoendersteeg 7 - 3972 NA Driebergen-Rijsenburg - T 0343 529333 - F 0343 517933
I www.healthcenterhoenderdaal.nl - E info@healthcenterhoenderdaal.nl
Stichting Health Center Hoenderdaal - ING 5591056 – Rabo 16.21.85.723 - KvK 41180721 - BTW NL 0070.23.169.B.01

