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In de algemene voorwaarden Speelrechtovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. De Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
    Golfpark De Turfvaert BV gevestigd te Rijsbergen, zijnde exploitant van het golfpark. 
b. Golfpark: de terreinen en gebouwen, die dienen ter uitoefening van de golfsport en 
    die zijn gelegen aan de Zwarte Moerken 12 te Rijbergen. 
c. De Vereniging: Rijsbergse Golfclub  “De Turfvaert” gevestigd te Rijsbergen gemeente Zundert. 
d. Speelrecht: het recht gebruik te mogen maken van de golfbaan met de daarbij 
    behorende accommodatie, ten behoeve van het uitoefenen van de golfsport, tegen 
    betaling van een jaarlijks vast te stellen vergoeding aan de Vennootschap; 
e. Speelgerechtigde: de persoon / het bedrijf dat een speelrecht heeft verworven. 
f.  Lid: lid van de Vereniging 
g. Jeugdlid: een lid van de Vereniging, die de eenentwintigjarige leeftijd aan het begin 
    van een verenigingsjaar nog niet heeft bereikt. 
 
2 Speelrechtovereenkomst 
 
2.1 De speelrechtovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders 
      schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand door het on-line invullen van de   
      aanmeldingsformulieren op de website van Golfpark De Turfvaert en na ontvangst van de  
      entree-fee / inschrijfgeld door de  Vennootschap. 
      Afhankelijk van het gekozen abonnement heeft speelgerechtigde het recht om gebruik te maken van  
      de 18-holes golfbaan (zie hiervoor overzicht abonnementen) + oefenfaciliteiten. 
2.2 Het speeljaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
2.3 Opzegging van de Speelrechtovereenkomst kan zowel door de speelgerechtigde/abonnementhouder  
      als de vennootschap plaatsvinden en dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het nieuwe speeljaar  
      schriftelijk te worden gedaan aan het adres van de Vennootschap danwel de 
      speelgerechtigde/abonnementhouder. 
2.4 Indien de speelgerechtigde geen lid (meer) is van de Vereniging en/of niet voldoet aan 
      haar verplichtingen onder deze Speelrechtovereenkomst mag de Vennootschap de 
      Speelrechtovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, nadat de 
      Speelgerechtigde, na daartoe te zijn aangemaand, niet binnen bekwame tijd alsnog 
      voldoet aan haar verplichtingen. 
 
3 Betalingen 
 
3.1  Iedere speelgerechtigde is verplicht bij vooruitbetaling de jaarlijkse vergoeding voor het 
       speelrecht, te vermeerderen met omzetbelasting, aan de Vennootschap te voldoen. Tevens is de 
       mogelijkheid aanwezig om het speelrecht in maandelijkse termijnen te voldoen middels automatische  
       incasso. 
3.2  Naast de vergoeding voor het speelrecht zal door de Vennootschap een chipcard (of vergelijkbare 
       kaart ) worden geïntroduceerd. Door de Vennootschap kan verlangd worden dat deze ieder jaar met  
       een minimaal bedrag zal worden opgewaardeerd. Dit zal worden vastgesteld na overleg met de  
       vereniging. Om het gebruik van contant geld tot een minimum te beperken dienen alle betalingen op  
       het Golfpark door de leden middels deze chipcard plaats te vinden.  De chipcard kan worden gebruikt  
       voor de betalingen van bepaalde diensten zoals horeca, ballenautomaat etc. 
3.3 Jaarlijks, bij voorkeur in de laatste maand van het speeljaar, wordt aan de leden de jaarlijkse nota 

voor de door hen verschuldigde speelrecht toegezonden. Het jaarlijks speelrecht, de 
verenigingsbijdrage en eventuele bijdragen en/of kosten die gedurende het jaar ontstaan kunnen 
direct in rekening gebracht worden.  

3.4 Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de nota doch  
voor  aanvang nieuw speeljaar en moet op de rekening van Golfpark “De Turfvaert” zijn bijgeschreven 
vóór de op de nota vermelde betalingsdatum. Bij leden die hebben gekozen voor maandbetaling zal 
het maandbedrag inzake speelrecht op of rond de eerste van de maand automatisch worden  

       geïncasseerd. 
3.5  Bij niet-tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd, mocht ook dan betaling achterwege  



 

       blijven dan zal ten tweede male schriftelijk en aangetekend worden gemaand en is een  
       boete verschuldigd, door het bestuur dan wel Golfpark “De Turfvaert” te bepalen met een  
       minimum van vijftig euro ( € 50,=). Indien wederom het verschuldigde niet is voldaan binnen  
       dertig dagen treedt artikel 2 lid 4 van deze overeenkomst in werking.        
3.5  De Vennootschap heeft het recht om een Speelgerechtigde het speelrecht op te 
       schorten, zolang de Speelgerechtigde niet aan zijn/haar geldelijke verplichtingen heeft 
       voldaan onverminderd het recht van de Vennootschap tot opzegging zoals bedoeld in 
       artikel 2.4 
3.6  De hoogte van het speelrecht wordt jaarlijks vastgesteld door de Vennootschap, waarbij 
       tenminste de CBS indexering, CPI alle huishoudens, zal worden toegepast. Dit voor het eerst voor het 
       speeljaar 2011 
3.7  Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats, indien geen gebruik kan worden 
       gemaakt van het speelrecht ongeacht de oorzaak. 
3.8  Een lid met een abonnement met een obligatie, is pas officieel lid bij een volledige volgestorte  
       obligatie. De jaarlijkse rentevergoeding van deze obligatie is door de Vennootschap vastgesteld en  
       bedraagt 4% op jaarbasis achteraf betaald.  Deze rente vergoeding wordt vervolgens verrekend met  
       het jaarlijks speelrecht. (per jaar dan wel per maand) 
 
4 Verplichtingen van de Vennootschap 
 
4.1 De Vennootschap verplicht zich het golfpark op een algemeen aanvaardbaar niveau te 
      onderhouden. 
4.2 De Vennootschap dient er naar te streven dat de zogenaamde A-status van de 
      Nederlandse Golf Federatie aan de Vereniging kan worden toegekend. 
4.3 De Vennootschap stelt aan de Speelgerechtigde - onder de hierna te noemen 
      voorwaarden en ten behoeve van het uitoefenen van de golfsport - ter beschikking het 
      medegebruik van het golfpark "De Turfvaert", omvattende een achttien holes golfbaan, 
      oefengreen, clubhuis - met uitsluiting van de dienstruimten- met  parkeerplaats, 
      verdere opstallen en drivingrange met oefenfaciliteiten. Aanvullend wordt tegen betaling het gebruik  
      ballen driving range ter beschikking gesteld. 
 
5 Overige afspraken Vennootschap en Speelgerechtigden  
 
5.1  De openingstijden van de golfbaan worden door de vennootschap vastgesteld. 
5.2  Buiten de openingstijden is het niet toegestaan gebruik te maken van het Golfpark. 
5.3  De Vennootschap heeft het recht het golfcomplex te sluiten op: 
       • eerste en tweede kerstdag alsmede nieuwjaarsdag; 
       • onspeelbare dagen vanwege (weers)omstandigheden; 
5.4  De Vennootschap heeft, ten gevolge van (weers)omstandigheden, het recht gedeelten 
       van de golfbaan af te sluiten ( bijvoorbeeld wintergreens, winterteeboxen). 
5.5  De Vennootschap kan besluiten het gebruik van buggy's en trolleys op de golfbaan 
       niet toe te staan. 
5.6  Speelgerechtigden dienen altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel en de 
       marshals na te leven. 
5.7  De Vennootschap zal het gebruik van het golfpark reguleren door middel van een  
       starttijdensysteem. Dit geldt dan zowel voor leden als voor overige spelers. Indien  
       abonnementhouders wel reserveren maar vervolgens niet verschijnen op de golfbaan wordt dit door  
       de vennootschap, dit na 2 waarschuwingen aan het adres van het lid, gezien als een greenfee. De  
       kosten hiervan worden bij het lid in rekening gebracht. Tevens heeft de vennootschap de mogelijkheid  
       om desbetreffend lid uit te sluiten van de reserveringsmogelijkheden. 
5.8  Het Golfpark zal zowel door de leden van de vereniging als door cursisten van Golfschool De  
       Turfvaert worden gebruikt alsmede greenfee spelers en overige gasten.  
5.9  De cursisten van Golfschool De Turfvaert hebben voorrang op het gebruik van de oefenfaciliteiten  
       van het Golfpark zijnde de driving range en de putting green.  
5.10 De Vereniging heeft de mogelijkheid om ten behoeve van de speelgerechtigden, in overleg met de  
        vennootschap, wedstrijden te organiseren en daartoe op vastgestelde tijdstippen gedurende de week  



 

        starttijden te reserveren. Dit wordt jaarlijks in overleg met de Vennootschap vastgesteld.  
        Wedstrijden vinden in beginsel niet plaats op prime-time momenten. 
5.11 De Vennootschap heeft het recht een Speelgerechtigde de toegang tot het golfpark te 
        ontzeggen indien: 
        • de speelgerechtigde zich niet houdt aan de algemeen geldende omgangsvormen  in het clubhuis  
          en op de golfbaan alsmede indien het lidmaatschap van de Vereniging is beëindigd. Het gedrag op  
          de golfbaan wordt mede bepaald door de "Rules of St Andrews" met welke de Speelgerechtigde  
          verklaart bekend te zijn; 
        • de Speelgerechtigde geschorst is door de Vereniging. 
5.12 Bij ontzegging van het gebruik op grond van het voorgaande lid vindt geen restitutie van 
        de reeds aan de Vennootschap betaalde bedragen plaats. 
 
6 Uitgifte speelrechten 
 
6.1 De Vennootschap bepaalt, na overleg met de Vereniging, het aantal uit te geven 
      speelrechten. 
6.2 De Speelrechten uitgegeven aan natuurlijke personen luiden op naam. Businessleden kunnen  
      speelrechten verwerven middels wildcards. Deze zijn echter niet op naam en derhalve ook geen lid  
      van de vereniging. 
6.3 De Speelgerechtigde dient te allen tijde het bewijs van speelrecht zichtbaar aan de 
      golftas te bevestigen. 
6.4 Iedere speelgerechtigde, die een Speelrechtovereenkomst op naam heeft afgesloten met de 
      Vennootschap, heeft de mogelijkheid om lid van de Rijsbergsegolfclub De Turfvaert te worden. 
6.5 Businessleden hebben tevens de mogelijkheid om speelrechten te verwerven middels wildcards.  
      Indien hiervoor wordt gekozen zijn deze wildcardhouders geen lid van de vereniging. 
 
7 Overgang en overdracht 
 
7.1 Het Speelrecht op naam is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht aan derden. 
7.2 In geval van overlijden van een speelgerechtigde kunnen de erfgenamen geen rechten 
      aan het speelrecht ontlenen. 
 
8 Uitsluiting van aansprakelijkheid 
 
8.1 Iedere Speelgerechtigde betreedt het golfpark op eigen risico. 
8.2 De Vennootschap of (rechts)personen, die in opdracht van de Vennootschap werkzaam 
      zijn, zijn niet aansprakelijk voor letsel of beschadiging, verlies of diefstal van 
      persoonlijke eigendommen. 
 
9 Schade 
 
9.1 Indien voorwerpen toebehorend aan de Vennootschap of aan (rechts)personen, die in 
      opdracht van de Vennootschap werkzaam zijn, mochten worden gebroken of 
      beschadigd of schade worden toegebracht aan haar eigendommen door 
      Speelgerechtigde gebruiker, zal deze verplicht zijn de schade te vergoeden. 
9.2 Indien de gebruiker een introducé betreft, dan kan de introducerende Speelgerechtigde 
      aansprakelijk worden gesteld. 
 
10 Wijziging van het speelrechtovereenkomst. 
 
10.1 Deze algemene voorwaarden speelrechtovereenkomst kan worden gewijzigd door een 
        besluit van de Vennootschap. 
 
11 Baanreglement Golfpark De Turfvaert  
 
     De speelgerechtigde is op de hoogte van het baanreglement. (zie website) 


