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Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Best Golf: de te Best gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Best Golf & Country 

B.V.; 

b. De Vereniging: de te Best gevestigde golfvereniging: Best Golf & Country Club (BG & CC) 

c. Speelrechthoud(st)er: een natuurlijke persoon die de overeenkomst houdende een speelrecht als omschreven 

in deze voorwaarden met de vennootschap heeft gesloten, b.v. abonnement of greenfee. 

d. Clublid: een natuurlijke persoon die de overeenkomst houdende een speelrecht als omschreven in deze 

voorwaarden met de vennootschap heeft gesloten, vermeerderd met een lidmaatschap van BG & CC 

e. Contributie; Verschuldigde speelrechtvergoeding en verenigingsbijdrage in geval van lidmaatschap van BG 

& CC  

f. Het complex: het golfcomplex met een 18-holes Championshipbaan, een 9-holes Par 3 baan, de driving-

range en daarbij behorende accommodatie en clubgebouw, gelegen te Best aan de Golflaan 1 

g. Gebruikersovereenkomst: geldende rechtsdocument aangaande afspraken ten behoeve van gebruiksrechten 

van leden van BG & CC op het complex van Best Golf 

h. Het speelreglement: het in artikel 8 van deze voorwaarden bedoelde reglement; 

 

1. Toepasselijkheid  

 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen van de Vereniging of losse 

speelrechten zonder verenigingsoogmerk, en op alle aangegane overeenkomsten daaromtrent, hoe ook 

genaamd. 

b. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor 

zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 

2. Speelrecht voorwaarden 

 

a) Een speelrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan 

ontlenen. 

b) Het speelrecht van leden van de Vereniging is beschreven in de Gebruikersovereenkomst 2020-2022.   

 

3. Betalingsmogelijkheden  

 

De kosten verbonden aan uw lidmaatschap Speelrecht kunnen– middels een automatische incasso – dan wel, 

middels een éénmalige contante betaling worden voldaan. In het laatste geval dient de betaling uiterlijk plaats te 

vinden – of plaatsgevonden te hebben – vóór ingangsdatum van het Speelrecht. 

 

4. Betalingsvoorwaarden 

 

a. Elk clublid of Speelrechthoud(st)er is het geldende contributie of tarief verschuldigd behorend bij het 

gekozen type lidmaatschap, abonnement of greenfee.  Wanneer geopteerd wordt voor betaling middels 

automatische incasso van een bankrekening van het clublid of Speelrechthoud(st)er, dient deze ervoor te 

zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de aangewezen bank- of girorekening aanwezig is om 

incasso mogelijk te maken. Bij het niet kunnen incasseren van enige termijn zal bij een tweede en 

opvolgende incassopoging(en) het verschuldigde Speelrechtsgeld worden verhoogd met € 5,00 

administratiekosten per poging. 

b. Bij niet tijdige betaling is het clublid of Speelrechthoud(st)er in verzuim en is het gehele nog 

openstaande bedrag van zijn of haar Speelrecht direct opeisbaar. Tevens kan alsdan direct de toegang 

tot het complex ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is, kan het clublid of 

Speelrechthoud(st)er wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/ zij recht op heeft.  

Let op: ook bij opschorting van het speelrecht is clublid of Speelrechthoud(st)er verplicht om het volledige te 

vorderen bedrag te voldoen. 

c. Vanaf de dag van ingebrekestelling door Best Golf wordt 1,5 % vertragingsrente over het totale 

uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Indien Best Golf  een niet 

betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen – en buitengerechtelijke kosten voor 

rekening van de in gebreke zijnde contractant. 
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d. Op ieder moment mag Best Golf een beëindigd Speelrecht weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de 

achterstallige betalingsverplichting is voldaan. 

 

 

 

5. Duur van het lidmaatschap van de Vereniging en automatische verlenging 

 

a. Een lidmaatschap van de Vereniging wordt afgesloten voor het instapmoment tot einde kalenderjaar 

 (naar rato met weging) en daarna een vaste looptijd van een kalenderjaar. Lidmaatschap wordt  

automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief met ingang van de eerst volgende maand. 

b. De opzegtermijn van een lidmaatschap van de Vereniging is tenminste twee kalendermaand; vóór 1 

november van ieder kalenderjaar dient een opzegging voor het daaropvolgende kalenderjaar te zijn 

gedaan. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste dag van de laatste 

maand van het verenigingsjaar in het bezit van de administratie ledenadministratie@bestgcc.nl moet zijn. 

De administratie is verplicht om de ontvangst van de opzegging binnen acht dagen schriftelijk te 

bevestigen. (Statuten BG & CC Artikel 5 Lid 3a.) 

c. De opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging dient schriftelijk of per email te geschieden. Pas 

na bevestiging van uw opzegging is deze definitief. 

d. Opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging wordt pas geaccepteerd en geëffectueerd, indien 

aan alle eerdere financiële verplichtingen is voldaan. 

e. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de Vereniging automatisch verlengd met één 

kalenderjaar. Ook wanneer het Clublid geen gebruik maakt van de accommodatie.  

f. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap tijdens de contractperiode is niet mogelijk . 

 

 

6. Tegemoetkoming van vergoedingen speelrecht 

 

a. Indien een Clublid middels overhandiging van een officiële doktersverklaring kan aantonen langdurig 

geblesseerd dan wel ziek te zijn en derhalve voor lange tijd – zijnde 2 maanden of langer – geen gebruik 

zal maken van de accommodatie, zal het Speelrecht per 1e van de opvolgende maand tijdelijk stopgezet 

worden. Gedurende deze periode mag een Clublid geen gebruik maken van de faciliteiten verbonden 

aan de looptijd van de aangegane overeenkomst. 

b. Een Clublid verkrijgt  – slechts ingeval van voortzetting van zijn Speelrecht na zijn blessure dan wel ziekte 

– een korting op de Speelrecht-vergoeding in het opvolgende kalenderjaar (naar rato met weging) van 

de overeengekomen duur van uitval in het jaar ervoor, dit tot een maximum van €500,00. 

c. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden van reeds betaalde  “niet gebruikte” Speelrechtsgelden. 

d. Indien een Clublid van het Speelrecht na tijdelijke stopzetting (min. 2 maanden)  wederom gebruik wilt 

maken kan dit telkens per 1e van de opvolgende maand geschieden. 

e. Ingeval van overlijden van een Clublid wordt het Speelrecht per eerste van de opvolgende maand 

stopgezet en zal, indien van toepassing, restitutie plaatsvinden van resterend reeds betaald 

Speelrechtsgeld. 

 

7. Beëindiging van het Speelrecht 

 

Best Golf kan een Speelrecht per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen: 

a. Zonder waarschuwing vooraf indien een Clublid of Speelrechthoud(st)er de voorwaarden en/of 

reglementen van Best Golf ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde 

Speelrecht-vergoedingen. 

b. Zonder waarschuwing vooraf indien een Clublid of Speelrechthoud(st)er zich misdraagt jegens andere 

leden, gasten of medewerkers van Best Golf , bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te 

vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden. 

c. Zonder waarschuwing vooraf indien een Clublid of Speelrechthoud(st)er opzettelijk schade toebrengt aan 

eigendommen van Best Golf , gasten of medewerkers. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde 

Speelrechtsgelden. 

d. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortvloeiend uit het Speelrecht, 30 dagen 

na ingebrekestelling nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hiermee NIET. 

mailto:ledenadministratie@bestgcc.nl
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8. Bewijs van speelrecht 

 

a. Het is de verantwoordelijkheid van elk Clublid of Speelrechthoud(st)er zorgvuldig met het bewijs van 

Speelrecht om te gaan. 

b. Bij elk bezoek aan Best Golf  moet het bewijs van Speelrecht getoond kunnen worden. Ingeval van 

verlies, diefstal, beschadiging of een niet meer te gebruiken bewijs dient er een vervangend bewijs tegen 

vergoeding te worden aangevraagd.  

 

 

9. Gedragsreglement 

a. Clubleden of Speelrechthoud(st)ers zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten 

welke Best Golf  biedt. 

b. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Best Golf , opzettelijk of door aanwijsbare schuld 

veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door het Clublid of Speelrechthoud(st)er. 

c. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en Best Golf  is in dat geval gerechtigd 

ordemaatregelen te treffen. Een Clublid of Speelrechthoud(st)er kan alsdan tijdelijk de toegang tot het 

complex worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van 

het Speelrecht als omschreven in artikel 7. 

d. Een Clublid of Speelrechthoud(st)er wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van Best 

Golf indien hij/zij onder invloed is van alcohol, drugs of geestverruimende middelen. 

e. Het is niet toegestaan dat het Best Golf Speelrechtsbewijs door andere personen gebruikt wordt dan 

door degene wiens naam op het bewijs vermeld staat. Indien er voor zover bij controle blijkt dat een een 

Clublid of Speelrechthoud(st)er zich hier toch schuldig aan maakt – en aldus een andere persoon op zijn/ 

haar bewijs gebruik laat maken van de faciliteiten van Best Golf  – , zal hij/ zij hier op aangesproken 

worden en kunnen sancties volgen.  

f. Elk Clublid of Speelrechthoud(st)er dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van Best 

Golf . 

 

10. Aansprakelijkheid 

a. Een Clublid of Speelrechthoud(st)er maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de 

faciliteiten van Best Golf . 

b. Best Golf  sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerk(st)ers uit voor 

persoonlijke schade of overlijden van een Speelrechthoud(st)er of greenfeespeler tijdens het verblijf op 

Best Golf, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. 

c. Best Golf wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige 

andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. 

 

11. Verhuur golf locker  / voertuigstalling. 

a. Verhuur van een locker t.b.v. de golfspullen /voertuigstalling geschiedt uitsluitend per kalenderjaar en 

wordt vooraf in rekening gebracht, tezamen met de jaarfactuur van het verenigingslidmaatschap.. 

b. Huur van een locker t.b.v. de golfspullen / voertuigstalling is persoonsgebonden en is alleen toegestaan 

in combinatie met een volwaardig lidmaatschap van de Vereniging, te weten Full member (alle 

leeftijden), Late Day, Meet the Club en Buiten-lidmaatschap. 

c. Bij opzegging van beschreven lidmaatschappen vervalt automatisch het recht op huur van een locker 

t.b.v. de golfspullen / voertuigstalling. Huurder is verplicht voor ingang van het nieuwe kalenderjaar de 

locker te legen en toegankelijk te maken voor de nieuwe huurder. 

d. Best Golf wijst iedere aansprakelijkheid af voor ontvreemding van goederen of schade aan goederen van 

huurders, tenzij de schade veroorzakende gebeurtenissen is te wijten aan brand of grove schuld van 

verhuurder. 
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12. Overige zaken 

a. Best Golf behoudt zich het recht voor de openingstijden van het golfcomplex aan te passen ten behoeve 

van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen. 

Hiervan zal zij gebruikers tijdig op de hoogte stellen. 

b. Best Golf is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden en 

reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.  

c. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, zal de situatie ter beoordeling 

staan van de directie van Best Golf. 

 


