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1 Begripsbepalingen
In de Algemene Voorwaarden Speelrechtovereenkomst wordt verstaan
onder:
a. Vennootschap:
de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid Golfpark De Haenen B.V. gevestigd te Teteringen,
zijnde exploitant van het golfpark.
b. Golfpark: de terreinen en gebouwen, die dienen ter uitoefening van de
golfsport en die zijn gelegen aan de Laan der Continenten 70 te
Teteringen-Breda.
c. Vereniging: Golfclub De Haenen gevestigd te Teteringen-Breda.
d. Speelrecht: het recht gebruik te mogen maken van de golfbaan met de
daarbij behorende accommodatie, ten behoeve van het uitoefenen van
de golfsport, tegen betaling van een vergoeding aan de Vennootschap.
e. Speelgerechtigde: de persoon die een speelrechtovereenkomst heeft
gesloten met de vennootschap, onder wie mede zijn begrepen greenfee
spelers, introducees en rittenkaarthouders.
f. Lid: lid van de Vereniging.

2 Speelrechtovereenkomst
2.1

De speelrechtovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij
anders overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door het invullen
en ondertekenen van het inschrijfformulier of door bevestiging van de kant
van het Golfpark door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

2.2

Deze
Algemene
Voorwaarden
maken
deel
uit
van
elke
speelrechtovereenkomst voor zover passend bij de aard van de betreffende
speelrechtovereenkomst
en zijn gepubliceerd op de website
www.dehaenen.nl en kunnen daar worden gedownload.

2.3

De speelrechtovereenkomst loopt vanaf de gekozen ingangsdatum tot
dezelfde datum in het opvolgende jaar en wordt telkens stilzwijgend
verlengd voor eenzelfde periode

2.4

Na de eerste stilzwijgende verlenging kan de speelrechtovereenkomst
maandelijks worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt alsdan één
maand en opzegging moet schriftelijk geschieden tegen het einde van de
maand.

2.5

De speelgerechtigde kan lid worden van de Vereniging waarmee op basis
van de door de Golfclub gehanteerde regeling, een deelnamerecht aan
verenigingsactiviteiten kan worden verkregen.
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3 Betalingen
3.1

Iedere speelgerechtigde is verplicht bij vooruitbetaling de jaarlijkse,
maandelijkse of incidentele vergoeding aan de vennootschap te voldoen.

3.2

De vennootschap heeft het recht om het speelrecht van een
speelgerechtigde op te schorten, zolang de speelgerechtigde niet aan haar
geldelijke verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van de
vennootschap tot ontbinding van de speelrechtovereenkomst vanaf het
moment dat de speelgerechtigde in verzuim is.

3.3

De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de vennootschap.

3.4

Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats, indien deels of
volledig, geen gebruik kan worden gemaakt van het speelrecht door een
van de volgende oorzaken:

-

sluiting van de faciliteiten door of als gevolg van weersomstandigheden;
reservering van de faciliteiten voor andere activiteiten dan het spelen door
speelgerechtigden (bijvoorbeeld evenementen e.d.);
medische beperkingen van de speelgerechtigde die het golfen
verhinderen;
sluiting van de faciliteiten als gevolg van maatregelen van het bevoegd
gezag;
sluiting van de faciliteiten of verhinderingen door andere omstandigheden
die niet binnen de invloedsfeer van de vennootschap liggen.

-

4 Verplichtingen van de vennootschap
4.1

De vennootschap verplicht zich het
aanvaardbaar niveau te onderhouden.

4.2

De vennootschap dient er naar te streven dat de zogenaamde A-status van
de Nederlandse Golffederatie aan de golfbaan blijft toegekend.
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5 Rechten van de Vennootschap/Plichten van de
Speelgerechtigden
5.1

De openingstijden van de golfbaan worden door de vennootschap
vastgesteld.

5.2

Buiten de openingstijden is het niet toegestaan gebruik te maken van het
Golfpark.

5.3

Speelgerechtigden dienen te allen tijde de aanwijzingen van het bevoegde
personeel na te leven.

5.4

De vennootschap heeft het recht het gebruik van het Golfpark te reguleren
door middel van een starttijdensysteem.

5.5

Op alle dagen is de vennootschap of een door de vennootschap aan te
wijzen persoon gerechtigd om evenementen en of clinics te organiseren,
ook wanneer dat een gedeeltelijke of volledige beperking van de
toegankelijkheid van de faciliteiten door de speelgerechtigden zou
opleveren.

5.6

De vennootschap heeft het recht een speelgerechtigde de toegang tot het
Golfpark te ontzeggen indien:
▪ de speelgerechtigde zich niet houdt aan de algemeen geldende
omgangsvormen.
▪ het gedrag van de speelgerechtigde op de golfbaan strijdig is met
het door de vennootschap vastgestelde baanreglement, de
algemeen aanvaarde etiquetteregels van de golfsport en de "Rules
of St. Andrews" met welke regelingen de speelgerechtigde bekend
dient te zijn;
▪ het speelrecht van de speelgerechtigde is opgeschort;
▪ de speelgerechtigde geschorst is door de vereniging;
▪ de speelgerechtigde zich op zodanige wijze gedraagt dat van de
vennootschap in redelijkheid niet verlangd kan worden de
speelgerechtigde toegang te verlenen tot de faciliteiten.
Bij ontzegging van het gebruik op grond van het voorgaande lid vindt geen
restitutie van de reeds aan de vennootschap betaalde bedragen plaats.

5.7
5.8

Ten tijde dat op de begraafplaats naast de driving range een begrafenis
plaatsvindt, heeft de vennootschap het recht om delen van de golfbaan
tijdelijk af te sluiten.

6 Overgang en overdracht
6.1

Het Speelrecht is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht aan
derden.

7 Uitsluiting van aansprakelijkheid
7.1

De vennootschap of (rechts)personen, die in opdracht van de
Vennootschap werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of
beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen behoudens
opzet of grove schuld.
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8 Overleg met de vereniging
8.1

De vennootschap erkent de vereniging Golfclub De Haenen als de
behartiger van de belangen van haar speelgerechtigde leden.
9.2 De vennootschap is gehouden op basis van de tussen de vereniging
en de vennootschap overeengekomen Samenwerkingsleidraad periodiek
overleg te voeren met de vereniging.
9.3 De vennootschap zal zich bij haar gedrag, met name waar het gaat
om de beslissingen die een bekorting van de (speel)rechten van de leden
van de vereniging en overige speelgerechtigden opleveren, mede laten
leiden door de resultaten van het periodiek overleg met de vereniging, zal
zich redelijk en billijk gedragen en daarbij mede laten leiden door hetgeen
als algemeen aanvaardbaar kan worden beschouwd in de branche van
vergelijkbare golfcomplexen.
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