ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1)

Een City Golf evenement kan tot 24u voor aanvang verplaatst worden naar een nieuwe datum. Deze
nieuwe datum dient uiterlijk 14 dagen na oorspronkelijke datum te worden bevestigd. Het evenement
dient niet binnen de periode van 14 dagen te plaatsvinden.
Ø Indien geen bevestiging omtrent nieuwe datum binnen 14 dagen, zal integrale kostprijs
aangerekend worden.
Ø Tot 24u voor aanvang van het evenement kan ook het startuur, in onderling overleg en
afhankelijk van de beschikbaarheid, gewijzigd worden.

2)

Deelname kan vanaf zes jaar met begeleiding van minstens één volwassene en vanaf zestien jaar
zonder begeleiding.

3)

Huisdieren, steeds aan de leiband, zijn toegelaten tijdens een City Golf evenement.

4)

Aantal personen dient uiterlijk 1 week voor aanvang van het City Golf evenement te worden bevestigd.
Ø Elke wijziging mbt het aantal personen dient uiterlijk 24u voor aanvang van het evenement
bevestigd te worden. Het aantal personen, bevestigd op 24u voor aanvang van het
evenement, is bindend en vormt de basis voor de prijsberekening.
Ø Indien geen bevestiging omtrent aantal deelnemers doorgegeven werd, zal totaalbedrag
gebaseerd worden op aantal personen opgenomen in aanvraag.
Ø Totaalprijs van een City Golf evenement zal op voorhand bepaald worden. Wijzigingen
omtrent de totaalprijs kunnen na afloop van het City Golf evenement niet meer doorgevoerd.
Ø In geval er meer deelnemers aanwezig zijn dan geboekt, worden deze in rekening gebracht.

5)

In geval van niet opdagen (no show), zal het volledige bedrag aangerekend worden, verhoogd met
vijftig euro excl. BTW administratiekosten.
Ø Afgesproken tijdstip overschreden met 30 min., zonder verwittigen, is gelijk gesteld met no
show.

6)

Elke reservatie dient contant op de dag van evenement voldaan te worden.

7)

Alle klachten mbt de betaling dienen binnen vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting zal
volgens het Belgisch recht beslecht worden en zal tot de bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen behoren.

8)

Wijzigingen omtrent de totaalprijs kunnen na afloop van het City Golf evenement niet meer
doorgevoerd worden. Eventuele last minute afwezigen hebben geen recht op restitutie en worden dus
in rekening gebracht.

9)

Het concept “City Golf” (organisatie van stadsgolfevenementen) is geregistreerd als alleenrecht van
City Golf Events bvba. Elke vorm van kopiëren heeft automatisch gerechtelijke vervolging tot gevolg.

10) “City Golf” is een gerigstreerde merknaam waarvan alle rechten voorbehouden zijn voor City Golf
Events bvba.
11)

Elke reservatie dient via mail te worden gemaakt, deze zijn juridisch bindend.

12) Elke deelnemer is verzekerd voor schade veroorzaakt door overmacht zoals; glasbreuk als
gevolg van een reguliere golfslag.
Ø Opzettelijke beschadigingen, nl. schade aangericht zonder dat die gerelateerd
kunnen worden aan een reguliere golfslag, toegebracht aan gebouwen, voertuigen,
stadseigendommen of eigendommen van derden, hebben onmiddellijke stopzetting
van het City Golf evenement tot gevolg. Restitutie is niet mogelijk. Kosten van de
schade worden integraal op de agressor verhaald.
13) De begeleiding van City Golf kijkt zorgvuldig toe op het verloop van een City Golf evenement
en grijpt in wanneer de veiligheid van deelnemers, omstaanders of materïele eigendommen
van derden in het gedrang komt.
Ø City Golf Events bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke
letsels.
14) City Golf kan enkel gespeeld worden met aangepast golfmateriaal, voorzien door onze
organisatie. Gebruik van eigen golfballen is niet toegestaan.
15) Overmatig gebruik van alcoholische dranken tijdens het City Golf spel is niet toegestaan.
Ø Indien de deelnemers zich in staat van dronkenschap bevinden of de schijn van
dronkenschap uiten, heeft onze organisatie het recht om het City Golf evenement
onmiddellijk stop te zetten. Restitutie is in dat geval niet mogelijk.

“Slecht weer regeling”:
Bij verzoek van de klant om een City Golf niet te laten plaatsvinden, o.a. als gevolg van slechte
weersomstandigheden, zijn uitsluitend volgende regelingen van toepassing:
1.

Indien mogelijk, starten op een later tijdstip dezelfde dag, afhankelijk van de
beschikbaarheid.

2.

De wandeling te verplaatsen naar een latere datum, zonder verplichting binnen een
bepaalde termijn en zonder extra kosten. De nieuwe datum dient binnen een termijn van
14 dagen te worden bevestigd. Indien termijn van 14 dagen overschreden, zal integrale
kostprijs aangerekend worden.
Let wel, deze optie dient 24u voor aanvang te worden gelicht.

3.

Globale annulatie:
Ø
Ø

Bij een globale annulatie vanaf 14 dagen voor aanvang, zal het 50% van de totale
kostprijs aangerekend worden ter annulatiekost.
Bij een globale annulatie vanaf 7 dagen voor aanvang, zal het 100% van de totale
kostprijs aangerekend worden ter annulatiekost.

In sommige steden kan het parcours worden aangepast in functie van eventuele regen en kan er
gespeeld worden op overdekte locaties. Informeer naar de mogelijkheden.
Indien niet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, gelieve onze organisatie hiervan binnen vijf
dagen in kennis te stellen dmv een aangetekend schrijven.

