
Algemene voorwaarden voor speelovereenkomsten Golfpark Soestduinen BV (versie 3.1.22) 
1. Definities  
a. de vennootschap:  Golfpark Soestduinen B.V. 
b. speler:  natuurlijk persoon die de overeenkomst houdende een speelrecht met de vennootschap heeft gesloten; speler  

is ook de natuurlijk persoon die een speelrecht heeft verkregen op basis van een bedrijfslidmaatschap of abonnement; 
c. bedrijfslidmaatschap:  de overeenkomst gesloten tussen de vennootschap en een bedrijf waarin spelers worden aangewezen; 
d. de speelovereenkomst:  de tussen de speler en de vennootschap gesloten overeenkomst als hiervoor bedoeld onder sub b; 
e. golfbaanaccommodatie:  het golfcomplex met 9-holes golfbaan en bijbehorende voorzieningen; 
f.  vereniging;   Golfvereniging Soestduinen; 
g. samenwerkingsovereenkomst: de tussen de vennootschap en de vereniging gesloten samenwerkingsovereenkomst; 
h. huishoudelijk reglement:  het huishoudelijk reglement van de vennootschap en de vereniging  
i.  het speelrecht:   het in artikel 2.1 bedoelde recht; 
j.  abonnementhouder:  de speler met een beperkt speelrecht waarvan de inhoud nader wordt bepaald door het specifieke abonnement; 
k. NGF:    de te Utrecht gevestigde Nederlandse Golffederatie. 
 
2. Het Speelrecht & abonnementen 
2.1. De speler heeft - met inachtneming van 
het in de speelovereenkomst, de 
samenwerkingsovereenkomst, deze algemene 
voorwaarden, het huishoudelijk reglement en 
de door de vennootschap vast te stellen 
starttijden regeling bepaalde - het recht om 
dagelijks vanaf 07.30 uur tot zonsondergang 
voor de beoefening van de golfsport gebruik te 
maken van de golfbaanaccommodatie tenzij 
de banen niet beschikbaar zijn of 
onbespeelbaar zijn. Voor abonnementhouders 
geldt een andere starttijdregeling; zie website. 
2.2. De speler dient bij de uitoefening van het 
speelrecht algemene voorschriften tot de 
beoefening van de golfsport alsmede 
opgenomen in het huishoudelijk reglement in 
acht te nemen.   
2.3. De speler is verplicht op de 
golfbaanaccommodatie de door de 
vennootschap verstrekte baan-kaart of 
tassenlabel te kunnen tonen.  
2.4. Het tassenlabel blijft te allen tijde 
eigendom van de vennootschap en dient te 
worden ingeleverd op de dag dat het 
speelrecht of abonnement eindigt. Over de 
periode dat een tassenlabel te laat is 
ingeleverd kan de vennootschap kosten in 
rekening brengen.  
2.5. Voor de uitoefening van het speelrecht is 
vereist dat de speler te allen tijde een geldige 
handicapkaart of een door de vennootschap 
afgegeven "baanpermissie" kan overleggen.  
2.6. Voor het gebruik maken van het 
speelrecht en het reserveren van starttijden 
geldt de door de vennootschap vast te stellen 
starttijdenregeling.  
2.7. Het speelrecht is persoonlijk en niet 
overdraagbaar.  
 
3. Beperking speelrecht & abonnementen 
3.1. Het speelrecht geldt onder meer niet 
indien de golfbaan onbespeelbaar is. Dit is ter 
beoordeling van de vennootschap. Dagelijks 
wordt op de website aangegeven of de baan 
bespeelbaar is.  
3.2. Het speelrecht geldt onder meer geheel of 
gedeeltelijk niet indien op de 
golfbaanaccommodatie een door de 
vennootschap, al dan niet i.s.m. de vereniging, 
georganiseerd toernooi en/of 
demonstratiewedstrijden wordt/worden 
gespeeld of indien andere door de 
vennootschap georganiseerde activiteiten, 
ontvangsten e.d. plaatsvinden.  
3.3. Het speelrecht geldt onder meer geheel of 
gedeeltelijk niet op tijden waarop de golfbaan 
voor een door de vereniging georganiseerd 
toernooi wordt gebruikt, zoals vermeld op de 
toernooi- agenda van de vereniging, welke 
jaarlijks met de vennootschap wordt 
overeengekomen en gepubliceerd bij aanvang 
van het verenigingsjaar.  
3.4. Het speelrecht geldt onder meer niet 
indien de golfbaan niet kan worden bespeeld 
i.v.m. onderhoud en/of natuur- en 
landschapsbeheer. 
 
4. Gebruik overige accommodatie  
4.1. Met inachtneming van het daartoe in het 
huishoudelijk reglement en in deze algemene 

voorwaarden bepaalde heeft de speler, 
zonder daartoe een vergoeding te zijn 
verschuldigd, het recht vanaf een half uur na 
zonsopgang tot een half uur na 
zonsondergang op de golfbaanaccommodatie 
gebruik te maken van de door de 
vennootschap voor de beoefenaars van de 
golfsport ter beschikking gestelde 
oefenfaciliteiten. Voor abonnementhouders 
geldt een andere startijdregeling. De 
vennootschap is bevoegd in het huishoudelijk 
reglement te bepalen dat voor het gebruik van 
de daartoe omschreven extra voorzieningen 
een afzonderlijke vergoeding door de speler 
verschuldigd kan zijn. Indien het speelrecht op 
enig moment niet geldt als bedoeld in artikel 3, 
kan de vennootschap bepalen dat dan ook de 
gehele golfbaanaccommodatie niet 
toegankelijk is.  
4.2. De vennootschap is na overleg met de 
vereniging te allen tijde bevoegd de 
beschikbare faciliteiten uit te breiden of in te 
krimpen.  
 
5. Aanwijzingen 
5.1. De speler is verplicht de instructies 
respectievelijk aanwijzingen van de 
vennootschap en/of door de vennootschap 
met toezicht belaste personen uit te voeren 
respectievelijk op te volgen.  
5.2. De vennootschap en/of de door de 
vennootschap met het toezicht belaste 
personen zijn bevoegd de speler de toegang 
tot de golfbaanaccommodatie te ontzeggen 
respectievelijk deze van het terrein te (doen) 
verwijderen, indien de speler:  
a. de financiële verplichtingen jegens de 
vennootschap en/of de vereniging niet stipt is 
nagekomen;  
b. op enigerlei wijze in strijd handelt met het in 
de speelovereenkomst, deze algemene 
voorwaarden of huishoudelijk reglement 
bepaalde; of  
c. zich ter uitsluitende beoordeling van de 
vennootschap en/of vereniging niet correct 
gedraagt.  
 
6. Lidmaatschap vereniging 
6.1. De speler dient lid te worden van de 
vereniging en dit gedurende de looptijd van de 
speelovereenkomst te blijven. De speler zal 
datgene nalaten op grond waarvan de 
vereniging de speler uit het lidmaatschap kan 
zetten respectievelijk de speler het 
lidmaatschap kan opzeggen.  
6.2. Het in artikel 6.1 bepaalde wordt door de 
speler en de vennootschap beschouwd als 
een beding ten behoeve van de vereniging.  
6.3. De verplichting om lid te worden van de 
vereniging geldt niet voor spelers met een 
buitenlidmaatschap, spelers o.b.v. een 
bedrijfslidmaatschap en abonnementhouders. 
 
7. Huishoudelijk reglement 
De vennootschap en de vereniging hebben 
met het oog op de goede gang van zaken op 
de golfbaanaccommodatie een huishoudelijk 
reglement opgesteld waarin nadere 
voorschriften met betrekking tot de uitoefening 
van het speelrecht en het gebruik van de 
golfbaanaccommodatie zijn opgenomen.  

8. Financiële verplichtingen voor de speler 
8.1. De speler is verplicht jaarlijks bij 
vooruitbetaling de door de vennootschap 
vastgestelde speelvergoeding met 
stilzwijgende verlenging te voldoen op de door 
vennootschap aangegeven wijze van betaling.  
8.2. De speelvergoeding dient te worden 
voldaan binnen een maand nadat de 
vennootschap de speler schriftelijk in kennis 
heeft gesteld van de verschuldigdheid en de 
hoogte van de speelvergoeding.  
8.3. Indien de speelovereenkomst met 
stilzwijgende verlenging om welke reden ook 
eindigt, heeft de speler geen recht op gehele 
of gedeeltelijke restitutie van de 
speelvergoeding en blijft de speler gehouden 
de speelvergoeding, verschuldigd voor het 
jaar waarin de speelovereenkomst eindigt, 
stipt te voldoen.  
8.4. Indien de speelovereenkomst door de 
speler wordt opgezegd dient dit te geschieden 
uiterlijk vóór 1 november van enig 
kalenderjaar bij gebreke waarvan de 
speelovereenkomst verlengd wordt t/m 31 
december van het daarop volgende 
kalenderjaar; 
8.5. Indien een speler de betaling van de 
speelvergoeding niet tijdig heeft voldaan, is de 
vennootschap bevoegd de speler te allen tijde 
de toegang tot de golfbaanaccommodatie te 
ontzeggen en de speelovereenkomst te 
ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is 
vereist. Alle kosten verbonden aan de inning 
van de speelvergoeding zijn voor de speler.  
8.6. Indien het tassenlabel niet tijdig wordt 
ingeleverd kan de vennootschap extra kosten 
in rekening brengen. 
 
9. Wijziging algemene voorwaarden  
9.1. De vennootschap is te allen tijde - met 
inachtneming van het bepaalde in de 
samenwerkingsovereenkomst - bevoegd deze 
algemene voorwaarden te wijzigen. De speler 
wordt in kennis gesteld van de wijziging zodra 
deze van kracht is, en kan worden ingezien op 
de website.  
9.2. De vennootschap is te allen tijde bevoegd 
zonder voorafgaande kennisgeving het 
huishoudelijk reglement te wijzigen.  
 
10. AVG 
10.1. Uw naw gegevens worden door ons 
opgenomen en beheerd in een beveiligd 
geautomatiseerd bestand. Desgevraagd kunt 
u uw gegevens inzien. 
10.2. Uw gegevens worden slechts gedeeld 
met externe partijen voor zover dat nodig is in 
verband met de met u gesloten 
speelovereenkomst. 
10.3. Voor promotie- of andere doeleinden 
zouden wij u graag per e-mail benaderen. 
Door acceptatie van deze voorwaarden geeft 
u hiervoor toestemming. Uiteraard kunt u die 
toestemming aanstonds of in een later 
stadium herroepen. 
  
11. Uitsluiting aansprakelijkheid  
De vennootschap is op generlei wijze op elke 
grond dan ook aansprakelijk voor enige 
schade die de speler door welke oorzaak dan 
ook lijdt op de golfbaanaccommodatie. 


