Algemene Voorwaarden
Artikel 1.

Privé lid / bedrijfslidmaatschap

Lid 1.	Een privé lid is een persoon die tegen betaling één jaar
lang gebruik wenst te maken van alle faciliteiten van
Golftuin Zwolle.
Lid 2.	Een bedrijfslid is een persoon die tegen betaling één jaar
lang gebruik wenst te maken van alle oefenfaciliteiten van
Golftuin Zwolle.
	Op tijden van een evenement kan/kunnen een of meerdere
onderdelen van Golftuin Zwolle in gebruik en tijdelijk niet
beschikbaar zijn voor privé- en bedrijfsleden.
Lid 3.	Een privé lidmaatschap geldt voor de een minimale duur
van 1 jaar. De opzegtermijn is 2 maanden.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Lid 4.	
E en bedrijfslidmaatschap kan iedere gewenste maand
ingaan, voor een minimale duur van 1 jaar.
Lid 5.	Bij betaling middels een factuur dient het bedrag binnen
14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt op Golftuin
Zwolle.

Artikel 2.

Betaling greenfee

Lid 1.	
B etaling van de greenfee dient te geschieden in het
clubhuis voor aanvang van de te spelen ronde.

Artikel 3.

Aansprakelijkheid.

Lid 1.	
Golftuin Zwolle is niet aansprakelijk voor materiële
schade aan of fysieke schade van lidmaatschaphouders
veroorzaakt door medewerkers van Golftuin Zwolle, door
een derde of door uitzonderlijke weersomstandigheden.
Lid 2. Het betreden van Golftuin Zwolle geschiedt op eigen risico.
Lid 3.	Privéleden en zijn/haar gasten zijn aansprakelijk voor elke
vorm van schade veroorzaakt door hem/haar en zijn of
haar gasten op de Golftuin Zwolle.

Artikel 4. Annulering door Golftuin Zwolle
Lid 1.	Golftuin Zwolle is ingeval van overmacht gerechtigd een
dienst te annuleren of een onderdeel van de Golfbaan te
sluiten. In overleg met de klant zal een nieuwe datum of
data voor de dienst(en) worden vastgesteld. Het eventueel
reeds door de klant (aan)betaalde bedrag zal gebruikt
worden als aanbetaling van de dienst(en) op de alternatieve
datum/data.

Contact
Harculose Esweg 2
8015 RH Zwolle
T 0529 46 63 04
E info@golftuinzwolle.nl
www.golftuinzwolle.nl

Lid 2.	Golftuin Zwolle is niet aansprakelijk voor kosten door klant
of derden gemaakt, die samenhangen met deze annulering.
Lid 3. Onder overmacht wordt mede verstaan:
• s lechte conditie van Golftuin Zwolle en/of materieel ten
gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden.
• o nweer, natuurrampen als overstromingen, aardbevingen
of storm.
• p lotselinge ziekte/overlijden van niet tijdig vervangbaar
personeel, zoals bijvoorbeeld g olfleraren.

Golf gedragsregels
1.	U dient zich te houden aan de etiquette en regels zoals
omschreven in de golfregels en de lokale regels van Golftuin
Zwolle
2.	U dient zich in het clubhuis te melden, voordat u de 9 holes
baan gaat spelen.
3.	U dient de baan:
• met eigen ballen te spelen.
• plaggen terug te plaatsen.
• pitchmarks te herstellen.
• snelle spelers door te laten bij langzaam spel.
• O p de afslag van Hole 1 en 2 en 3: Let op fietsers en
voetgangers op het fietspad. Pas afslaan als deze gepasseerd zijn. Let op de veiligheid.
• Geen medegebruiker in gevaar brengen.
• S la niet af als de green nog bezet is of spelers binnen
bereik zijn.
4.	Het dragen van schoenen met hakken is verboden. Wandel-/
sport- en golfschoenen zijn toegestaan.
5.	Golftuin Zwolle is gerechtigd u van de baan te verwijderen
bij incorrect gedrag en bij zowel verbaal als fysiek geweld.
Golftuin Zwolle is gerechtigd de jaarkaart eenzijdig op te
zeggen na herhaaldelijk incorrect gedrag.
6.
Baanpersoneel heeft altijd voorrang.

U dient de aanwijzingen/geboden van de medewerkers van Golftuin
Zwolle strikt op te volgen. De medewerkers van Golftuin Zwolle
hebben het recht u te controleren op speelgerechtigheid.
Er kunnen aanvullende regels gelden.
Deze zullen dan apart kenbaar worden gemaakt.

