Voorwaarden
1. Een abonnement is mogelijk voor volwaardig speelgerechtigde leden van de aangesloten
golfbanen. Leden die gebruik maken van een kortingsregeling (bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend een ouderdomskorting een buitenlidmaatschap) zijn uitgesloten van deelname.
2. Het abonnement loopt gelijk aan het kalenderjaar.
3. De jaarlijkse bijdrage is 157,50 euro (niveau 2020) voor een kalenderjaar (jaarlijks
geïndexeerd). Er wordt geen korting verleend indien het abonnement later in het lopend
kalenderjaar wordt afgesloten.
4. Tenzij het abonnement voor 1 december schriftelijk of per email wordt opgezegd, wordt
het stilzwijgend verlengd met een jaar.
5. Indien uw abonnement niet voor 15 januari van het lopende jaar is voldaan, wordt uw
tijdelijk uitgeschreven, tot het moment dat uw betaling is ontvangen.
6. Een abonnement geeft u het recht om, zonder extra betaling, gebruik te maken van de
aangesloten golfbanen.
7. Ongeacht punt 7, kunt u geen gebruik maken van uw Golf Chain abonnement als uw
golfronde onderdeel is van een evenement welke door een externe partij georganiseerd is.
8. U hebt als abonnee en als speler op de andere golfbanen dezelfde rechten en plichten als
greenfeespelers.
9. Ongeacht punt 7. kunnen golfbanen andere reserveringsvoorwaarden hanteren.
Raadpleeg daarvoor de website.
10. De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of
startplaats gehonoreerd kan worden.
11. Groepen groter dan 3 flights worden niet toegelaten, tenzij de boventallige gasten de
normale greenfee betalen.
12. Om te voorkomen dat golfers hun lidmaatschap op hun eigen golfbaan opzeggen en lid
gaan worden van de goedkoopste golfbaan, is er een maximum van 10 bezoeken per
golfbaan per jaar vastgesteld.
13. Golf Chain is een vereniging, waarvan de aangesloten golfbanen lid zijn. Individuele
golfers zijn geen lid.
14. Als deelnemer aan Golf Chain bent u een overeenkomst aangegaan met uw eigen
golfbaan. Eventuele klachten, vragen of opmerking dient u dan ook bij hen neer te leggen.

15. Op de ontvangende golfbaan identificeert u zichzelf met uw NGF-pas of Federatiekaart
en een geldig identificatiebewijs.
16. De aan u verstrekte Golf Chain bag-tag blijft eigendom van Golf Chain. U dient deze na
het beëindigen van uw abonnement uiterlijk binnen 4 weken in te leveren op uw golfbaan.
Indien u daar niet aan voldoet, zal uw golfbaan een bedrag van 5 euro in rekening brengen.
17. Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan, wordt direct uw
abonnement, zonder enige compensatie, beëindigd. Het is mogelijk dat dit royement voor
meerdere jaren geldt.
18. Indien u daar aanleiding toe geeft, kan uw golfbaan eenzijdig uw abonnement per direct
beëindigen.
19. Indien u uw lidmaatschap op uw eigen golfbaan beëindigt en lid wordt van een andere
aangesloten golfbaan, kunt u voor de duur van 2 kalenderjaren geen abonnement aangaan,
tenzij beide betrokken golfbanen anders beslissen.
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