Algemene voorwaarden Inloopabonnement voor de inlooplessen

1. Soorten abonnement(en)
a. Inloop abonnement 6 maanden met onbeperkt lessen volgen voor
b. Inloop abonnement 12 maanden met onbeperkt lessen volgen voor
c. Inloopabonnement voor 6 maanden met onbeperkt lessen volgen en onbeperkt spelen op de PAR 3 baan voor
d. Inloopabonnement voor 12 maanden met onbeperkt lessen volgen en onbeperkt spelen op de PAR 3 baan voor
e. Inloopabonnement voor 1 maand met onbeperkt lessen volgen

€ 69 per maand
€ 59 per maand
€ 99 per maand
€ 89 per maand
€ 99 per maand

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze abonnementen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
b. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Abonnementsvoorwaarden
Het abonnement is overdraagbaar aan derden.
4. Betalingsmogelijkheden lidmaatschap
Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaa n, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractsduur.
5. Betalingsvoorwaarden
a. Elke abonnementhoud(st)er betaalt abonnementsgeld behorend bij het gekozen type abonnement. Abonnementsgelden zijn gebaseerd op maandbedragen.
b. Wanneer geopteerd wordt voor betaling middels automatische incasso van een bank- of girorekening van de abonnementhoud(st)er, dient deze ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de
aangewezen bank- of girorekening aanwezig is om incasso mogelijk te maken. Bij het niet kunnen incasseren van enige termijn zal bij een tweede en opvolgende incassopoging(en) het verschuldigde
abonnementsgeld worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten per poging.
c. Bij niet tijdige betaling is de abonnementhoud(st)er in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan als dan direct de toegang tot De Golfschool
ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is, kan de abonnementhoud(st)er wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/ zij recht op heeft.
d. Vanaf de dag van ingebrekestelling door De Golfschool wordt 1,5 % vertragingsrente over het totale uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Indien De Golfschool een
niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen – en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde contractant.
e. Op ieder moment mag De Golfschool een beëindigd abonnement weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan.
f. De directie van De Golfschool is te allen tijde gerechtigd lestijden, indeling en tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende abonnementen en voor abonnementhoud(st)ers eerst
van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De door Golfschool A. Kleeven opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat De Golfschool dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt.
6. Duur van het abonnement
a. De abonnementen worden afgesloten voor een vaste looptijd van 6 of 12 maanden. Prijswijzigingen zullen aldus voor abonnementhoud(st)ers eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe
contractsperiode. De door De Golfschool opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat De Golfschool dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt.
b. Het abonnement kan ten allen tijden worden verlengd voor een nader te bepalen periode.
c. De opzegging – zoals vermeld in artikel 7 lid b – dient te geschieden door het overhandigen van een ingevuld opzeggingsformulier aan een receptie - medewerk(st)er van De Golfschool . Pas na schriftelijke
bevestiging van uw opzegging is deze definitief.
d. Bij opzegging van het abonnement dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.
e.. Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk behoudens het bepaalde in artikel 8 en artikel 10.
f. U heeft het recht om een nieuwe les in te boeken op het moment dat u de vorige les heeft gehad. U kunt dus niet door boeken in het systeem.
7. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
a. Het upgraden door een abonnementhoud(st)er van zijn/ haar abonnement is slechts mogelijk op elke eerste dag van een nieuwe maand. Hierbij hoeft men zich aldus niet te houden aan de vaste looptijd van 6
maanden. Als dan dient een nieuw inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden. Upgraden is mogelijk vanuit ieder abonnement.
e
b. Abonnementen worden per 1 van de opvolgende maand stopgezet. Er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde niet gebruikte abonnementsgelden.
c. In elk ander geval dat men zijn / haar abonnement wil wijzigen, dient men het huidige abonnement op te zeggen – hierbij dient men rekening te houden met de vaste looptijd van het abonnement. Vervolgens
dient men zich in te schrijven voor het door hem / haar nieuw gekozen abonnement. Men kan middels overhandiging van een ingevuld opzeggingsformulier aan een receptie medewerk(st)er van De Golfschool
zich afmelden. Pas na schriftelijke bevestiging van uw opzegging is deze definitief.
d. Bij een abonnement van 12 maanden heeft u de keuze om uw abonnement een maand stop te zetten. U krijgt dan een 13 e maand. Let op ; alleen mogelijk bij een 12 maanden overeenkomst.
8. Restitutie van abonnementsgelden
a. Indien abonnementhoud(st)er middels overhandiging van een doktersverklaring kan aantonen langdurig geblesseerd dan wel ziek te zijn en derhalve voor lange tijd – zijnde 3 tot 6 maanden of langer – geen
e

gebruik zal maken van de accommodatie, zal het abonnement per 1 van de opvolgende maand tijdelijk stopgezet worden. Gedurende deze periode mag abonnementhoud(st)er geen gebruik maken van de
faciliteiten verbonden aan het afgesloten contract.
e

b. Abonnementhoud(st)er verkrijgt – slechts ingeval van voortzetting van zijn abonnement na zijn blessure dan wel ziekte – uitstel van betaling van abonnementsgeld per 1 van de opvolgende maand. De
verplichte contractsduur zal onverwijld van kracht blijven. De nieuwe einddatum van het contract zal wederom bepaald worden na herstel en hervatting van het abonnement.
c. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden van reeds betaalde “niet gebruikte” abonnementsgelden.
e

d. Indien u van het abonnement na tijdelijke stopzetting (min. 3 tot 6 maanden) wederom gebruik wilt maken kan dit telkens per 1 van de opvolgende maand geschieden.
e. Ingeval van overlijden van abonnementhoud(st)er wordt het abonnement per eerste van de opvolgende maand stopgezet en zal, indien van toepassing, restitutie plaatsvinde n van resterend reeds betaald
abonnementsgeld.
9. Beëindiging van het abonnement
De Golfschool kan een abonnement per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen:
a. Zonder waarschuwing vooraf indien een abonnementhoud(st)er de voorwaarden en/of reglementen van De Golfschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde
abonnementsgelden.
b. Zonder waarschuwing vooraf indien een abonnementhoud(st)er zich misdraagt jegens andere leden, medewerkers van De Golfschool , bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij
volgt geen restitutie van betaalde abonnementsgelden.
c. Zonder waarschuwing vooraf indien een abonnementhoud(st)er opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van De Golfschool , medewerkers of overige contractanten. Hierbij volgt geen restitutie van
betaalde abonnementsgelden.
d. 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.
10. Gedrag van leden
a. Abonnementhoud(st)ers zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke De Golfschool bieden.
b. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van De Golfschool , opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende abonnementhoud(st)er.
c. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en De Golfschool of Golfbaan de Swinkelsche is in dat geval gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een abonnementhoud(st)er kan alsdan tijdelijk
de toegang tot het complex worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van het abonnement als omschreven in artikel 10.
d. Abonnementhoud(st)er wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van De Golfschool indien hij/zij onder invloed is van alcohol, drugs of geestverruimende middelen.
e. Het is niet toegestaan dat het De Golfschool -pasje door andere personen gebruikt wordt dan door degene wiens naam op het pasje vermeld staat (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 pasje gebruik laat maken van de faciliteiten van De Golfschool – , zal hij / zij hier op aangesproken
worden en kunnen sancties volgen.
f. Elke abonnementhoud(st)er dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van De Golfschool.
11. Aansprakelijkheid
a. Abonnementhoud(st)ers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van De Golfschool .
b. De Golfschool sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerk(st)ers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een abonnementhoud(st)er of greenfeespeler tijdens het verblijf op
Golfbaan de Swinkelsche, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
c. De Golfschool wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te
wijten is.
12. Overige zaken
a. De Golfschool behoudt zich het recht voor de openingstijden van het golfcomplex aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende
redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
b. De Golfschool kan ten allen tijden het inlooprooster aanpassen in het aantal uren afhankelijk van het aantal leden.
c. Tijdens vakanties en feestdagen zijn er in het algemeen geen lessen.
d. De Golfschool is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.
e. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, zal de situatie ter beoordeling staan van de directie van de golfbaan.
13. Korting:
1. Wanneer er 3 personen van een zelfde familie zijn dan heb je recht op een korting van 7,5 % en bij 4 personen van dezelfde familie € 12,5 %.
2 Aan alle golfers die deelnemen aan de inlooplessen wordt 25 % korting verleend op de standaard tarieven die gelden voor een privé of groepsles. Dit geldt alleen wanneer een les wordt geboekt tijdens de
periode wanneer deze persoon in zijn of haar abonnement zit. Dus deze korting geldt niet wanneer men geen abonnement heeft lopen.

