Voorwaarden BurgGolf Future Clublidmaatschap

VOORWAARDEN BURGGOLF
FUTURE CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 BurgGolf Future Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Future Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op alle
Golflocaties van BurgGolf.
1.2 De kosten van het BurgGolf Future Clublidmaatschap bedragen € 700,- (zegge: zevenhonderd
euro) inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n)
aan de Nederlandse Golf Federatie. Partijen kunnen een maandelijkse betaling van €63,50
overeenkomen, dit kan uitsluitend per automatische incasso.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap is voor personen met de leeftijd van 19 t/m 29 jaar. De
leeftijd van het lid op de ingangsdatum of verlengingsdatum van het BurgGolf Future
Clublidmaatschap bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor het BurgGolf Future
Clublidmaatschap.
1.6 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.7 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.8 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Future Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 3 Privacy BurgGolf Future Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
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VOORWAARDEN BURGGOLF
FUTURE CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 BurgGolf Future Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Future Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op alle
Golflocaties van BurgGolf.
1.2 De kosten van het BurgGolf Future Clublidmaatschap bedragen € 700,- (zegge: zevenhonderd
euro) inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n)
aan de Nederlandse Golf Federatie. Partijen kunnen een maandelijkse betaling van €63,50
overeenkomen, dit kan uitsluitend per automatische incasso.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap is voor personen met de leeftijd van 19 t/m 29 jaar. De
leeftijd van het lid op de ingangsdatum of verlengingsdatum van het BurgGolf Future
Clublidmaatschap bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor het BurgGolf Future
Clublidmaatschap.
1.6 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.7 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.8 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Future Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Future Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 3 Privacy BurgGolf Future Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
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Voorwaarden BurgGolf Go-60 en Go-120 Clublidmaatschap

Voorwaarden Go-60 en Go-120 Clublidmaatschap
Het Go Clublidmaatschap loopt in beginsel per periode van 12 maanden, en kan gedurende het
kalenderjaar afgenomen worden, met als ingangsdatum de 1e dag van de maand. Het
Clublidmaatschap wordt aan het einde van de periode van 12 maanden stilzwijgend verlengd voor
het volgende jaar, tenzij het lidmaatschap met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
wordt opgezegd. Opzegging kan per email worden gedaan via lidmaatschappen@burggolf.nl.
Na verlenging van de eerste lidmaatschapsperiode, waarbinnen tussentijdse opzegging niet mogelijk
is, is tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand mogelijk (dit op
grond van de zogenaamde Wet van Dam).
Naast deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen BurgGolf en een Speler de Algemene
Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en het
Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) van toepassing.
Financiële verplichtingen
De kosten voor het Go Clublidmaatschap bedragen € 90,- per jaar. De kosten dienen binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
Inbegrepen in het Go Clublidmaatschap
-

Toegang tot alle BurgGolf locaties;
Mogelijkheid tot deelname aan (nationale) club en commissie wedstrijden/activiteiten;
De mogelijkheid tot het kopen van rondes tegen gereduceerd tarief;
Nieuwsbrieven van de club;
Online reserveringen tot 21 dagen vooruit (max. 5 uitstaande boekingen), exclusief (nationale)
club en commissie wedstrijden / activiteiten;
- Gedurende uw BurgGolf Clublidmaatschap kunt u 4 x een familielid of vriend introduceren voor
een 9-holes ronde voor het Friends tarief van € 22,50.
Rondetegoed ineens kopen
Zolang u een lopend/niet opgezegd Go Clublidmaatschap bij BurgGolf heeft, heeft u het recht om
voor een gereduceerd tarief ineens een tegoed van 60 rondes* van 9 holes te kopen voor
€ 810,- danwel 120 rondes* van 9 holes te kopen voor € 1.310,-. De betreffende kosten dienen
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
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Voorwaarden BurgGolf Go-60 en Go-120 Clublidmaatschap

Voorwaarden Go-60 en Go-120 Clublidmaatschap
Het Go Clublidmaatschap loopt in beginsel per periode van 12 maanden, en kan gedurende het
kalenderjaar afgenomen worden, met als ingangsdatum de 1e dag van de maand. Het
Clublidmaatschap wordt aan het einde van de periode van 12 maanden stilzwijgend verlengd voor
het volgende jaar, tenzij het lidmaatschap met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
wordt opgezegd. Opzegging kan per email worden gedaan via lidmaatschappen@burggolf.nl.
Na verlenging van de eerste lidmaatschapsperiode, waarbinnen tussentijdse opzegging niet mogelijk
is, is tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand mogelijk (dit op
grond van de zogenaamde Wet van Dam).
Naast deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen BurgGolf en een Speler de Algemene
Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en het
Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) van toepassing.
Financiële verplichtingen
De kosten voor het Go Clublidmaatschap bedragen € 90,- per jaar. De kosten dienen binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
Inbegrepen in het Go Clublidmaatschap
-

Toegang tot alle BurgGolf locaties;
Mogelijkheid tot deelname aan (nationale) club en commissie wedstrijden/activiteiten;
De mogelijkheid tot het kopen van rondes tegen gereduceerd tarief;
Nieuwsbrieven van de club;
Online reserveringen tot 21 dagen vooruit (max. 5 uitstaande boekingen), exclusief (nationale)
club en commissie wedstrijden / activiteiten;
- Gedurende uw BurgGolf Clublidmaatschap kunt u 4 x een familielid of vriend introduceren voor
een 9-holes ronde voor het Friends tarief van € 22,50.
Rondetegoed ineens kopen
Zolang u een lopend/niet opgezegd Go Clublidmaatschap bij BurgGolf heeft, heeft u het recht om
voor een gereduceerd tarief ineens een tegoed van 60 rondes* van 9 holes te kopen voor
€ 810,- danwel 120 rondes* van 9 holes te kopen voor € 1.310,-. De betreffende kosten dienen
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
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Voorwaarden BurgGolf Go-Family Clublidmaatschap

Voorwaarden Go-Family Clublidmaatschap
Het Go-Family Clublidmaatschap loopt in beginsel per periode van 12 maanden, en kan
gedurende het kalenderjaar afgenomen worden, met als ingangsdatum de 1e dag van de
maand. Het Clublidmaatschap wordt aan het einde van de periode van 12 maanden
stilzwijgend verlengd voor het volgende jaar, tenzij het lidmaatschap met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand wordt opgezegd. Opzegging kan per email worden gedaan
via lidmaatschappen@burggolf.nl.
Na verlenging van de eerste lidmaatschapsperiode, waarbinnen tussentijdse opzegging niet
mogelijk is, is tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
mogelijk (dit op grond van de zogenaamde Wet van Dam).
Naast deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen BurgGolf en een Speler
de Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/)
en het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) van toepassing.
Financiële verplichtingen
De kosten voor het Go-Family Clublidmaatschap bedragen € 180,- per jaar. De kosten dienen
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
Inbegrepen in het Go-Family Clublidmaatschap
- Toegang tot alle BurgGolf locaties;
- Kinderen van 6 t/m 18 jaar golfen gratis en ongelimiteerd met BurgGolf Go-Family (t/m 12
jaar onder begeleiding van een meespelende volwassen golfer);
- Mogelijkheid tot deelname aan (nationale) club en commissie wedstrijden/activiteiten;
- De mogelijkheid tot het kopen van rondes tegen gereduceerd tarief;
- Nieuwsbrieven van de club;
- Online reserveringen tot 21 dagen vooruit (max. 5 uitstaande boekingen per volwassene),
exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten;
- Gedurende uw BurgGolf Go-Family Clublidmaatschap kunt u 8 x een familielid of vriend
introduceren voor een 9-holes ronde voor het Friends tarief van € 22,50.
Rondetegoed ineens kopen
Zolang u een lopend/niet opgezegd Go-Family Clublidmaatschap bij BurgGolf heeft, heeft u het
recht om voor een gereduceerd tarief ineens een tegoed van 240 rondes* van 9 holes te kopen
voor € 2.620,-. Dit houdt in een speelrecht van 120 rondes per volwassene. De betreffende
kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
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Voorwaarden BurgGolf Go-Family Clublidmaatschap
Een dergelijk tegoed is 12 maanden geldig. Eventueel niet gelopen rondes vervallen 12
maanden na aanschaf van het tegoed. Er vindt geen restitutie plaats op niet gelopen rondes.
N.B. deelname aan wedstrijden/clubactiviteiten vindt plaats tegen afboeking van de
betreffende ronde(s).
* Indien het gekochte aantal rondes verbruikt is kunnen er 1 of meerdere rondenkaarten (10 of 20 rondes) worden
aangeschaft. Mocht u dit niet wensen dan speelt u voor het LoyalTee Clubtarief (greenfee met korting) verder.

Privacy
BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten
en diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan
derden verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement
(https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
Persoonlijk lidmaatschap en persoonlijke speelrechten
Het Go-Family Clublidmaatschap van BurgGolf is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
NGF-registratie
Als u uw handicap wenst bij te houden en Qualifying rondes wil lopen dan moet u aangesloten
zijn bij de NGF. Via BurgGolf is dat mogelijk. Geef uw juiste handicap door bij inschrijven en wij
melden u dan aan bij de NGF. Dit is altijd in combinatie met het lidmaatschap.
U kunt niet alleen een NGF registratie bij ons afsluiten. De kosten voor de NGF registratie
worden aan u doorbelast en zijn niet-restitueerbaar.
Beëindiging lidmaatschap
Dit is conform artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van BurgGolf mogelijk.
Beëindiging van het lidmaatschap houdt tevens in dat de Speler na afloop van de lopende NGFregistratie, deze zelf bij een andere instantie onder dient te brengen.
De Speler kan het lidmaatschap eveneens in de loop van het eerste jaar van het Go-Family
Clublidmaatschap ontbinden, indien BurgGolf de voorwaarden behorende bij dit lidmaatschap
wijzigt overeenkomstig het in het kopje “Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Go-Family
Clublidmaatschap” bepaalde, mits de ontbinding plaatsvindt binnen 60 dagen nadat
de Speler hiervan in kennis is gesteld.
Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Go-Family Clublidmaatschap
BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. BurgGolf stelt de
Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.
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Voorwaarden BurgGolf Kids Clublidmaatschap

VOORWAARDEN BURGGOLF
KIDS CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 BurgGolf Kids Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Kids Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen
op alle Golflocaties van BurgGolf.
1.2 Het BurgGolf Kids Clublidmaatschap is gratis. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n)
aan de Nederlandse Golf Federatie.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een
maximum van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie
wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Kids Clublidmaatschap is voor personen met de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
De leeftijd van het lid op de ingangsdatum of verlengingsdatum van het BurgGolf Kids
Clublidmaatschap bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor het BurgGolf Kids
Clublidmaatschap.
1.6 De Speler kan alleen spelen onder begeleiding van een meespelende volwassen golfer.
1.7 Het BurgGolf Kids Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.8 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.9 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemenevoorwaarden/) en het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op
dit Clublidmaatschap van toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Kids Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Kids Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler
opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover
BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt
daarna, behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand,
stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
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Voorwaarden BurgGolf Kids Clublidmaatschap
Artikel 3 Privacy BurgGolf Kids Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over
producten en diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden
worden niet aan derden verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement
(https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
Artikel 4 NGF registratie
4.1 Als u uw handicap wenst bij te houden en Qualifying rondes wil lopen dan moet u
aangesloten zijn bij de NGF. Via BurgGolf is dat mogelijk. Geef uw juiste handicap door bij
inschrijven en wij melden u dan aan bij de NGF. Dit is altijd in combinatie met het
lidmaatschap.
U kunt niet alleen een NGF registratie bij ons afsluiten. De kosten voor de NGF registratie
worden aan u doorbelast en zijn niet-restitueerbaar.
Artikel 5 Beëindiging van het BurgGolf Kids Clublidmaatschap
5.1 Het beëindigen van het Clublidmaatschap is mogelijk conform artikel 8 van de
Algemene Voorwaarden van BurgGolf.
5.2 Opzegging kan per email worden gedaan via lidmaatschappen@burggolf.nl.
5.3 Beëindiging van het Clublidmaatschap houdt tevens in dat de Speler na afloop van de
lopende NGF-registratie, deze zelf bij een andere instantie onder dient te brengen.
5.4 De Speler kan het lidmaatschap eveneens in de loop van het eerste jaar van het Kids
Clublidmaatschap beëindigen, indien BurgGolf de voorwaarden behorende bij dit
Clublidmaatschap wijzigt overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, mits de beëindiging
plaatsvindt binnen 60 dagen nadat de Speler hiervan in kennis is gesteld.
Artikel 6 Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Kids Clublidmaatschap
6.1 BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. BurgGolf
stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de
wijziging.
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Voorwaarden BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap

VOORWAARDEN BURGGOLF
PAR-TEE 3 CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 Par-Tee 3 Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Par-Tee 3 Clublidmaatschap bij BurgGolf, op grond waarvan de Speler,
gedurende de duur van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op de par-3
banen van BurgGolf, in Haverleij, Purmerend, Wijchen.
1.2 De kosten van het Par-Tee 3 Clublidmaatschap bedragen € 500,- (zegge: vijfhonderd euro)
inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n) aan de Nederlandse Golf
Federatie.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De speler krijgt €5,- korting op een greenfee voor 9 holesen €10,- korting op een greenfee voor
18 holes op alle (andere) Golfbanen van BurgGolf gedurende uw Par-Tee 3 Clublidmaatschap.
1.5 De Speler krijgt uitnodigingen van club evenementen op de Par-3 banen.
1.6 Het Par-Tee 3 Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.7 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.8 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap
2.1 Het Par-Tee 3 Clublidmaatschap gaat eerst in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf, zoals
genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 3 Privacy BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
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Voorwaarden BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap
Artikel 4 NGF registratie
4.1 Als u uw handicap wenst bij te houden en Qualifying rondes wil lopen dan moet u aangesloten
zijn bij de NGF. Via BurgGolf is dat mogelijk. Geef uw juiste handicap door bij inschrijven en wij
melden u dan aan bij de NGF. Dit is altijd in combinatie met het lidmaatschap.
U kunt niet alleen een NGF registratie bij ons afsluiten. De kosten voor de NGF registratie worden aan
u doorbelast en zijn niet-restitueerbaar.
Artikel 5 Beëindiging van het BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap
5.1 Het beëindigen van het Clublidmaatschap is mogelijk conform artikel 8 van de Algemene
Voorwaarden van BurgGolf.
5.2 Opzegging kan per email worden gedaan via lidmaatschappen@burggolf.nl.
5.3 Beëindiging van het Clublidmaatschap houdt tevens in dat de Speler na afloop van de lopende
NGF-registratie, deze zelf bij een andere instantie onder dient te brengen.
5.4 De Speler kan het lidmaatschap eveneens in de loop van het eerste jaar van het Par-Tee 3
Clublidmaatschap beëindigen, indien BurgGolf de voorwaarden behorende bij dit Clublidmaatschap
wijzigt overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, mits de beëindiging plaatsvindt binnen 60 dagen
nadat de Speler hiervan in kennis is gesteld.
Artikel 6 Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Par-Tee 3 Clublidmaatschap
6.1 BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. BurgGolf stelt de
Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.
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VOORWAARDEN BURGGOLF
UNLIMITED CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 Unlimited Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Unlimited Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op alle
Golflocaties van BurgGolf.
1.2 De kosten van het Unlimited Clublidmaatschap bedragen € 1800,- (zegge: achttienhonderd euro)
inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n) aan de Nederlandse Golf
Federatie. Partijen kunnen een maandelijkse betaling van € 162,50 overeenkomen, dit kan
uitsluitend per automatische incasso.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 6 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.6 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.7 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
2.3 Na verlenging van de eerste lidmaatschapsperiode, waarbinnen tussentijdse opzegging niet
mogelijk is, is tussentijdse opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
mogelijk (dit op grond van de zogenaamde Wet van Dam).
Artikel 3 Privacy BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
Artikel 4 NGF registratie
4.1 Als u uw handicap wenst bij te houden en Qualifying rondes wil lopen dan moet u aangesloten
zijn bij de NGF. Via BurgGolf is dat mogelijk. Geef uw juiste handicap door bij inschrijven en wij
melden u dan aan bij de NGF. Dit is altijd in combinatie met het lidmaatschap.
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U kunt niet alleen een NGF registratie bij ons afsluiten. De kosten voor de NGF registratie worden aan
u doorbelast en zijn niet-restitueerbaar.
Artikel 5 Beëindiging van het BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap
5.1 Het beëindigen van het Clublidmaatschap is mogelijk conform artikel 8 van de Algemene
Voorwaarden van BurgGolf.
5.2 Opzegging kan per email worden gedaan via lidmaatschappen@burggolf.nl.
5.3 Beëindiging van het Clublidmaatschap houdt tevens in dat de Speler na afloop van de lopende
NGF-registratie, deze zelf bij een andere instantie onder dient te brengen.
5.4 De Speler kan het lidmaatschap eveneens in de loop van het eerste jaar van het Unlimited
Clublidmaatschap beëindigen, indien BurgGolf de voorwaarden behorende bij dit Clublidmaatschap
wijzigt overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, mits de beëindiging plaatsvindt binnen 60 dagen
nadat de Speler hiervan in kennis is gesteld.
Artikel 6 Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Unlimited Clublidmaatschap
6.1 BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. BurgGolf stelt de
Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.
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VOORWAARDEN BURGGOLF
YOUTH CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 BurgGolf Youth Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Youth Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op alle
Golflocaties van BurgGolf.
1.2 De kosten van het BurgGolf Youth Clublidmaatschap bedragen € 235,- (zegge: tweehonderd en
vijfendertig euro) inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n)
aan de Nederlandse Golf Federatie.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap is voor personen met de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. De
leeftijd van het lid op de ingangsdatum of verlengingsdatum van het BurgGolf Youth
Clublidmaatschap bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor het BurgGolf Youth
Clublidmaatschap.
1.6 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.7 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.8 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Youth Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 3 Privacy BurgGolf Youth Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
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VOORWAARDEN BURGGOLF
YOUTH CLUBLIDMAATSCHAP
Artikel 1 BurgGolf Youth Clublidmaatschap
1.1 De Speler sluit een Youth Clublidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler,
gedurende de looptijd van dit lidmaatschap een ongelimiteerd speelrecht kan uitoefenen op alle
Golflocaties van BurgGolf.
1.2 De kosten van het BurgGolf Youth Clublidmaatschap bedragen € 235,- (zegge: tweehonderd en
vijfendertig euro) inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n)
aan de Nederlandse Golf Federatie.
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid tot 21 dagen vooruit starttijden te reserveren met een maximum
van 5 uitstaande reserveringen, exclusief (nationale) club en commissie wedstrijden / activiteiten.
1.4 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities.
1.5 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap is voor personen met de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. De
leeftijd van het lid op de ingangsdatum of verlengingsdatum van het BurgGolf Youth
Clublidmaatschap bepaalt of een persoon in aanmerking komt voor het BurgGolf Youth
Clublidmaatschap.
1.6 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.7 Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het op eerste verzoek tonen van de
Clublidmaatschapskaart en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.
1.8 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf (https://www.burggolf.nl/algemene-voorwaarden/) en
het Baanreglement (https://www.burggolf.nl/baanreglement/) zijn op dit Clublidmaatschap van
toepassing.
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Youth Clublidmaatschap
2.1 Het BurgGolf Youth Clublidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven
maand. Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf,
zoals genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf.
2.2 Het Clublidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna,
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor
onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 3 Privacy BurgGolf Youth Clublidmaatschap
3.1 BurgGolf gebruikt de door een lid verstrekte gegevens om deze te informeren over producten en
diensten van BurgGolf en over het Clublidmaatschap. Gegevens van leden worden niet aan derden
verstrekt. Dit is vastgelegd in ons Privacyreglement (https://www.burggolf.nl/privacyreglement/).
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