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Algemene Voorwaarden Brabantse Golf 

 
 
Artikel 1. Algemeen 
 
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
Baantoelating: het recht om op de Golflocatie de golfsport uit te oefenen; 
Brabantse Golf: de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Brabantse Golf met zetel te Steenokkerzeel, 
Steenwagenstraat 11 (Belgisch Staatsblad dd 09091982 nr. 10621/82), met BTW nr. BE 0423.487.647; 
Golflocatie: een golfbaan met daarbij behorende accommodaties van de Brabantse Golf; 
Golfvaardigheidsbewijs: een bewijs dat de Speler aan de elementaire eisen van het golfen voldoet, en daarmee de 
basisprincipes van het spel beheerst; 
Federatiekaart: een kaart uitgereikt door de Koninklijke Belgische Golf Federatie (KGBF) waarop de home club en 
speelsterkte van de Speler staat vermeld; 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Brabantse Golf en de Speler met betrekking tot het uitoefenen van de 
golfsport op de Golflocatie; 
Speler: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die gebruik maakt van de Golflocatie op grond van de 
Overeenkomst. 
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Brabantse Golf en de Speler. 
3. De Brabantse Golf behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Brabantse 
Golf stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging. 
4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 
van kracht blijven. De Brabantse Golf zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en 
uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt 
van de oorspronkelijke bepaling. 
 
Artikel 2. Reglementen  
 
1. De Brabantse Golf heeft met het oog op de goede gang van zaken op de Golflocatie reglementen opgesteld, 
waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het speelrecht en het gebruik van de Golflocatie 
zijn opgenomen. U vindt het wedstrijdreglement, de lokale regels, het baanreglement, en de kledijcode op onze 
website www.brabantsegolf.be. 
2. De Brabantse Golf is te allen tijde bevoegd deze reglementen te wijzigen. De Brabantse Golf stelt de Speler 
uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis hiervan. 
 
Artikel 3. Het speelrecht 
 
1. Het speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2. De Brabantse Golf behoudt zich het recht voor de Golflocatie te sluiten dan wel het aantal holes van een 
Golflocatie te wijzigen. 
3. De Speler dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in 
het Baanreglement. 
4. Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat de Speler te allen tijde een door de Koninklijke Belgische 
Golf Federatie (KGBF) uitgegeven en geldige federatiekaart kan voorleggen. 
5. Voor het gebruik van het speelrecht is vereist, dat de Speler de wens daartoe vooraf aan de Brabantse Golf te 
kennen geeft (door middel van reservering en aanmelding). 
 
Artikel 4. Beperking speelrecht 
 
1. Het speelrecht geldt geheel of gedeeltelijk niet: 
a.  op dagen dat door de Brabantse Golf georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden; 
b. indien en zolang een baan - naar het oordeel van de Brabantse Golf - onbespeelbaar is; 
c.  indien en zolang de Speler de toegang tot de Golflocatie dan wel een onderdeel daarvan is ontzegd. 
 
Artikel 5. Lidmaatschap 
 
1. De Brabantse Golf heeft het recht om de lidmaatschapstarieven periodiek, in beginsel steeds per 1 januari van 
het jaar, te wijzigen. 
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Artikel 6. Aanwijzingen 
 
1. De Speler is verplicht, instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door de Brabantse Golf en/of door de 
Brabantse Golf met het toezicht op de Golflocatie belaste en als zodanig herkenbare personen, uit te voeren 
respectievelijk op te volgen. 
2. De Brabantse Golf en/of de door de Brabantse Golf met het toezicht op de Golflocatie belaste en als zodanig 
herkenbare personen, zijn bevoegd de Speler de toegang tot de Golflocatie tijdelijk of definitief te ontzeggen, 
respectievelijk hem van de Golflocatie te (doen) verwijderen, indien de Speler: 
a.  niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen, zoals genoemd in artikel 7, heeft voldaan; 
b. op enigerlei wijze in strijd handelt met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of het 
Baanreglement; 
c.  zich ter uitsluitende beoordeling van de Brabantse Golf niet correct gedraagt. 
 
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden  
 
1. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal een 
schadebeding van 10% van de hoofdsom verschuldigd zijn en verwijlintresten aan 8%. 
2. Indien de betaling van de factuur niet, niet tijdig of niet geheel werd voldaan, zal de Brabantse Golf bijkomend 
de Speler het speelrecht kunnen ontnemen tot het moment dat aan de financiële verplichting is voldaan. 
3. Facturen dienen giraal te worden voldaan. 
 
Artikel 8. Bijkomende verplichting van de speler 
 
De Speler dient zorg te dragen voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de Speler geen natuurlijke 
persoon is moet hij deze verzekering afsluiten voor zijn spelende natuurlijke personen.  
 
Artikel 9. Gegevensbescherming 
 
De persoonsgegevens die de Brabantse Golf tijdens de Overeenkomst verzamelt over de Speler vallen onder 
toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. De Speler heeft toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering 
en/of doorhaling van te vragen. Iedere deelnemer verleent, door de Overeenkomst of zijn/haar loutere deelname, 
automatisch en onvoorwaardelijk aan de Brabantse Golf de toestemming tot publicatie van zijn/haar naam, alsook 
zijn/haar identificatie als deelnemer aan een wedstrijd op de website en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 
 
Artikel 10. Online betalingen 
 
1. Wanneer u als Speler wenst in te schrijven voor een wedstrijd, starttijd of activiteit, georganiseerd door de 
Brabantse Golf, kan er bij de inschrijving via de BEgolf applicatie een online betaling worden gevraagd.  
Het bedrag zal afhankelijk zijn van het type wedstrijd of activiteit. Na het volbrengen van de online betaling zal de 
inschrijving definitief zijn en ontvangt de Speler een bevestiging van de betaling. 
Bij inschrijving voor een wedstrijd in double, zal de Speler die inschrijft de volledige wedstrijdfee (van beide spelers) 
betalen. 
2. Via het beveiligde betaalplatform zal de Speler uit verschillende betaalmiddelen kunnen kiezen. Deze zijn VISA, 
Mastercard, Bancontact & Maestro. De Brabantse Golf behoudt het recht, betaalmiddelen toe te voegen of te 
verwijderen. 
3. Wanneer het comité door omstandigheden gedwongen is om de wedstrijd of activiteit te annuleren en er geen 
mogelijkheid is om de wedstrijd of activiteit op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, dan zal er een terugbetaling 
via het BE-money kredietsysteem plaatsvinden van de fee. Wanneer de geannuleerde wedstrijd of activiteit echter 
verplaatst wordt naar een andere datum waarop het voor de Speler onmogelijk is om deel te nemen, dan zal er 
tevens een terugbetaling via het BE-money kredietsysteem plaatsvinden van de fee. 
Wanneer u als Speler beslist om uit te schrijven voor een wedstrijd, starttijd of activiteit zal de Brabantse Golf geen 
terugbetaling doen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal een terugbetaling mogelijk zijn:  
- Ziekte of ongeval 
- Overlijden of begrafenis 
- Oproeping of dagvaarding 
In elk van deze gevallen zal de Speler een bewijs (medisch attest, aankondiging uitvaartplechtigheid) moeten 
kunnen voorleggen binnen de 3 werkdagen na datum van de wedstrijd of activiteit. 
 
Artikel 11. Duur en Einde overeenkomst 
 



  
 

Algemene Voorwaarden Brabantse Golf_Versie 20230115 
 

3 

1. Vouchers en waardepapieren t.b.v. losse rondes golf zijn geldig tot 12 maanden na uitgifte 
2. De Overeenkomst eindigt in ieder geval, indien: 
- de Speler overlijdt; 
- de Brabantse Golf de Overeenkomst ontbindt wegens gedragingen van de Speler als bedoeld in artikel 6.2 van 
de Algemene Voorwaarden 
- de Brabantse Golf de overeenkomst ontbindt op grond van aanhoudend niet nakomen van de financiële 
verplichtingen  
3. Ontbinding van de Overeenkomst door de Brabantse Golf dient schriftelijk te geschieden en zal plaatsvinden aan 
het door de Speler bij het aangaan van de Overeenkomst opgegeven adres, dan wel op dat adres dat op enig 
moment door de Speler nadien schriftelijk aan de Brabantse Golf kenbaar is gemaakt. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
 
1. De Brabantse Golf is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk, voor enige schade die de Speler 
door welke oorzaak dan ook lijdt op de Golflocatie, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid/schuld 
van de Brabantse Golf. 
2. De Brabantse Golf is in dat geval uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 
3. De Brabantse Golf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van 
door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
4. De Brabantse Golf probeert de inhoud van haar officiële website (www.brabantsegolf.be) zo actueel, toegankelijk, 
correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet 
en/of incorrect is. De Brabantse Golf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten 
of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden 
ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. De Brabantse Golf waarborgt 
niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico. Het opnemen van links naar 
één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op 
enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. 
5. Zodra de Speler van adres of van e-mail adres verandert, deelt de Speler dit direct schriftelijk mee aan de 
Brabantse Golf. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft de 
Brabantse Golf aan al zijn verplichtingen voldaan om de Speler met die mededelingen te bereiken, en is de 
Brabantse Golf gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door de Speler als die de desbetreffende 
mededelingen niet heeft ontvangen. 
5. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de Brabantse Golf nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding 
die meer bedraagt dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Brabantse Golf aan haar 
aangaande de gemelde schade wordt uitgekeerd. 
 
Artikel 13. Overmacht 
 
1. Ingeval de Brabantse Golf haar verplichtingen uit de Overeenkomst wegens overmacht niet kan nakomen, is de 
Brabantse Golf bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten zolang de 
overmacht voortduurt en is zij niet schadeplichtig. 
2. Er is sprake van overmacht in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze 
voorwaarden is bepaald: epidemie, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, terrorisme, 
molest, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging 
van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst 
bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en 
natuurverschijnselen, atmosferische omstandigheden waardoor radio-/GPS-/GSM-signalen verstoord worden, 
manipulatie door derden van het GPS–systeem en hacking dan wel manipulatie door derden van onze systemen. 
3. Voor zover de Brabantse Golf ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Brabantse Golf gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Speler is gehouden deze factuur te voldoen als 
ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht 
 
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgische recht. Geschillen voortkomend uit de Overeenkomst 
of daarmee verband houdend worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken binnen 
het gerechtelijk arrondissement Brussel.  


