Speelrechtovereenkomst golfpark De Leemskuilen Uden
1 Begripsbepalingen
In deze speelrechtovereenkomst wordt verstaan onder:
A. De vennootschap: De Leemskuilen Uden B.V. welke vennootschap een golfbaan en accommodatie, hierna te noemen golfpark De Leemskuilen, exploiteert.
B. De directie: de directie van de vennootschap
C. De contributie: de door de speelgerechtigde jaarlijks te betalen bijdrage voor speelrecht
D. Speelrecht: het recht om op het golfpark De Leemskuilen, het golfspel te kunnen (be)oefenen
E. Speelgerechtigde: degene die ingeschreven staat en een jaarlijkse contributie betaalt aan de
vennootschap voor het gebruik van de golfbaan en de oefenfaciliteiten
F. Lid: speelgerechtigde van de vennootschap

2. Inschrijving
2.1 De speelgerechtigde verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier zich te houden aan
alle bepalingen van deze speelrechtovereenkomst en de reglementen van de vennootschap voor
zover deze op de speelgerechtigde van toepassing zijn.
2.2 De vennootschap stelt aan de speelgerechtigde - onder de in deze speelrechtovereenkomst
genoemde voorwaarden en ten behoeve van het uitoefenen van de golfsport - ter beschikking het
medegebruik van de golfaccommodatie “golfpark De Leemskuilen” omvattende de negen holes
golfbaan, het clubhuis - met uitsluiting van de dienstruimten en privé eigendommen-, de
parkeerplaats, en de driving range met oefenfaciliteiten.
2.3 Alle leden ontvangen een lidmaatschapskaart, voorzien van pasfoto en personalia. Deze kaart
dient zichtbaar aan de golftas te worden bevestigd.

3 Duur van de Speelrechtovereenkomst
3.1 De speelrechtovereenkomst wordt telkens voor de duur van één jaar aangegaan. Indien geen
opzegging plaatsvindt één maand voor het einde van het kalenderjaar, zal de overeenkomst opnieuw
voor de duur van één jaar ingaan. De overeenkomst komt tot stand door het invullen en
ondertekenen van het inschrijfformulier.
3.2 Het speeljaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3.3 Opzegging van de speelrechtovereenkomst dient uiterlijk één maand voor aanvang van het
nieuwe speeljaar schriftelijk te worden gedaan aan het adres van het golfpark.
3.4 Indien de speelgerechtigde niet voldoet aan haar verplichtingen onder deze
speelrechtovereenkomst mag de vennootschap de speelrechtovereenkomst met onmiddellijke
ingang zonder enige vorm van restitutie beëindigen, nadat de speelgerechtigde, na daartoe te zijn
aangemaand, niet binnen bekwame tijd alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

4 Betalingen
4.1 De speelgerechtigden die gebruik willen maken van de accommodatie zijn jaarlijks een
contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks aangepast. De aanpassing is minstens gelijk
aan de algemene prijsontwikkeling volgens prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie van het CBS.
Inning van contributie geschiedt door machtiging voor automatische afschrijving.
4.2 Contributie en inschrijfgeld kunnen alleen worden voldaan door machtiging voor automatische
afschrijving.
4.3 Na betaling van de contributie wordt, behoudens het gestelde in de volgende volzin, een
speelrecht op het golfpark verworven voor de periode van een speeljaar, met dien verstande dat
voor het bespelen van de baan een golfvaardigheidsbewijs of een voor golfpark De Leemskuilen
geldende baanpermissie vereist is.
4.4 De vennootschap heeft het recht om het speelrecht van een speelgerechtigde op te schorten,
zolang de speelgerechtigde niet aan zijn/haar geldelijke verplichtingen heeft voldaan.
4.5 Bedrijven kunnen geen rechten ontlenen aan contributies uit de categorieën volwassenen, jeugd
en gezin.
4.6 Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats indien geen gebruik kan worden gemaakt
van het speelrecht, ongeacht de oorzaak.
4.7 Bij ontzegging van het gebruik op grond van deze speelrechtovereenkomst vindt geen restitutie
van de reeds aan de vennootschap betaalde bedragen plaats.

5 Rechten en plichten
5.1 De speelgerechtigde verklaart zich te houden aan Statuten, de reglementen en besluiten van de
Nederlandse Golf Federatie aangenomen in Algemene Vergadering, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het Contributiereglement, het Dopingreglement, het
Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing, en de besluiten genomen door de
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, voor zover die op hun van toepassing zijn.
5.2 De vennootschap heeft het recht een speelgerechtigde de toegang tot de golfaccommodatie te
ontzeggen indien de speelgerechtigde zich niet houdt aan de algemeen geldende regels van respect
en fatsoen in omgangsvormen in het clubhuis en/of op de golfbaan. De etiquette op de golfbaan ligt
vast in de "Rules of Golf as approved by R&A Rules Limited.
5.3 Degenen die gebruik maken van de golfbaan en –accommodatie dienen zich overeenkomstig het
parkreglement te gedragen. U vindt het parkreglement in de entree van het clubgebouw. Degenen
die bij herhaling het parkreglement overtreden kunnen, zonder voorafgaande schriftelijke
waarschuwing, de verdere toegang tot de golfbaan en –accommodatie worden ontzegd.
5.4 De directie heeft het recht zonder restitutie (een deel van) de golfbaan en –accommodatie te
sluiten indien (weers)omstandigheden of evenementen c.q. activiteiten daartoe aanleiding geven.
5.5 Speelgerechtigden dienen te allen tijde de aanwijzingen van het baanpersoneel en de marshals
na te leven.
5.6 De vennootschap heeft het recht het gebruik van de baan en de starttijden te reguleren door
middel van een starttijdensysteem.
5.7 De vennootschap heeft het recht van te voren vastgestelde tijden de golfaccommodatie te
verhuren aan derden (o.a. bedrijven en greenfeespelers).
5.8 De vennootschap heeft het recht dagelijks clinics en evenementen te organiseren.

5.9 Uw gegevens worden volgens de AVG verwerkt. Als lid registreren wij gegevens. Deze gegevens
zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt. Op de website geven wij met
foto’s en video’s een impressie van het golfpark. Indien u wenst dat foto’s van u niet op de website
verschijnen, kunt u dit kenbaar maken waarop wij vervolgens deze foto’s verwijderen.
5.10 Het speelrecht is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht aan derden.
5.11 In geval van overlijden van een speelgerechtigde kunnen de erfgenamen geen rechten aan het
speelrecht ontlenen.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Iedere speelgerechtigde betreedt de golfaccommodatie op eigen risico.
6.2 De gebruiker van de golfbaan en –accommodatie dient verzekerd te zijn voor wettelijke
aansprakelijkheid.
6.3 De vennootschap of (rechts)personen, die in opdracht van de vennootschap werkzaam zijn, zijn
niet aansprakelijk voor schaden veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband
houdende met het gebruik van de golfbaan en –accommodatie, voor zover haar geen nalatigheid kan
worden verweten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) letsel, beschadiging,
verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
6.4 Indien voorwerpen toebehorend aan de vennootschap of aan (rechts)personen die in opdracht
van de vennootschap werkzaam zijn, mochten worden gebroken of beschadigd of schade worden
toegebracht aan haar eigendommen door speelgerechtigde/gebruiker, zal deze verplicht zijn de
schade te vergoeden.
6.5 Indien de gebruiker een introducé betreft, dan kan de introducerende speelgerechtigde
aansprakelijk worden gesteld.

7 Wijziging van de speelrechtovereenkomst
7.1 De voorwaarden van speelrechtovereenkomst kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
vennootschap. Voor zover de vennootschap geen wijzigingen aanbrengt gelden de voorwaarden van
het voorgaande (kalender)jaar.
7.2 De vigerende speelrechtovereenkomst wordt vermeld op de website www.leemskuilen.nl

