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Artikel 2 Het speelrecht 
1. Het speelrecht is persoonlijk en niet 

overdraagbaar, tenzij er gekozen wordt 
voor een pakket waar gebruik door 
meerdere personen is opgenomen. 

2. De speler dient zich bij de uitoefening van 
het speelrecht te houden aan de 
voorschriften die opgenomen zijn in het 
baanreglement. 

3. Voor de uitoefening van het speelrecht op 
de grote baan is vereist dat de speler te 
allen tijde een door de NGF uitgegeven en 
geldig golfvaardigheidsbewijs, of een door 
Golfbaan Ameland erkende baanpermissie 
kan overleggen. 

4. Voor het gebruik van het speelrecht is 
vereist, dat de speler de wens daartoe 
vooraf aan Golfbaan Ameland te kennen 
geeft (door middel van reserveren en 
aanmelding) 

 Artikel 3 Beperking speelrecht 
1. Op de wijze door Golfbaan Ameland te 

bepalen, geldt het speelrecht geheel niet 
of gedeeltelijk niet, indien en zolang: 
a. Op dagen dat er op Golfbaan Ameland 

georganiseerde evenementen of 
wedstrijden worden gehouden; 

b. Een baan -naar het oordeel van 
Golfbaan Ameland- onbespeelbaar is; 

c. De speler de toegang tot het 
golfcomplex dan wel een onderdeel 
daarvan is ontzegd. 

 

Artikel 5 Financiële verplichtingen speler 
1. De financiële verplichtingen van de speler 

jegens Golfbaan Ameland welke 
voortvloeien uit het gebruik van 
speelrecht, bestaan uit de bij de van 
toepassing zijnde categorie van speelrecht 
behorende speelrechtvergoeding. 

2. De financiële verplichtingen dienen te 
worden voldaan bij vooruitbetaling op de 
door Golfbaan Ameland aan te geven wijze 
van betaling. 

3. Indien de speelrecht-overeenkomst tijdens 
de eerste periode om welke reden dan ook 
voortijdig eindigt heeft de speler geen 
recht op gehele of gedeeltelijke restitutie 
van reeds door de speler aan Golfbaan 
Ameland voldane verplichtingen. 

4. Indien de speler de betaling van de 
financiële verplichtingen niet of niet tijdig 
geheel heeft voldaan, zal Golfbaan 
Ameland de speler eenmalig waarschuwen 
de financiële verplichtingen alsnog te 
voldoen. Indien de speler volhardt in het 
verzaken van de verplichtingen, is 
Golfbaan Ameland bevoegd de speler te 
allen tijde de toegang tot het golfcomplex 
te ontzeggen. 

5. De speler dient zich verzekerd te hebben 
tegen wettelijke aansprakelijkheid 

 

In overweging nemende: 

A. Dat de Golfbaan Ameland geëxploiteerd wordt door Stichting Golfbaan Ameland bestaande uit 2 golfbanen, een clubhuis en 
bijbehorende faciliteiten, hierna aangeduid als het golfcomplex; 

B. Dat Stichting Golfbaan Ameland overeenkomsten sluit op grond waarvan natuurlijke en niet natuurlijke personen  (hierna ook 
speler of gebruiker te noemen) het speelrecht verkrijgen, teneinde de golfsport op het golfcomplex te beoefenen; 

C. Dat de financiële verplichtingen van een gebruiker afhankelijk zijn van de overeengekomen categorie van speelrecht, hetzij voor een 
kort lopende periode zoals greenfee voor één of enkele dagen of voor langere periodes van speelrecht. 

D. Dat partijen deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Golfbaan Ameland van toepassing verklaren bij het afsluiten van 
speelrecht-overeenkomsten ten einde de wederzijdse rechten en verplichtingen over en weer vast te leggen. 

 Artikel 1 Baanreglement 
1. Golfbaan Ameland heeft met het oog op 

de goede gang van zaken op het 
golfcomplex een baanreglement 
opgesteld, waarin nadere voorschriften 
met betrekking tot de uitoefening van het 
speelrecht en het gebruik van het 
golfcomplex zijn opgenomen. 

2. Golfbaan Ameland is te allen tijde bevoegd 
het baanreglement te wijzigen. Bij 
wijzigingen zal de speler hiervan in kennis 
gesteld worden. 

 

Artikel 6 Beëindiging en duur speelrecht 
1. De speelrecht-overeenkomst is gedurende 

de eerste periode niet opzegbaar. 
2. Na deze eerste periode zal het speelrecht 

telkens verlengd worden met een periode 
van maximaal 1 jaar.  

3. Het speelrecht eindigt voorts, indien: 
-  er conform de actuele wetgeving 

opgezegd wordt. 
- De speler overlijdt. 
- Golfbaan Ameland de overeenkomst  
 

 

zijn bevoegd de speler de toegang tot het 
golfcomplex tijdelijk doen of definitief te 
ontzeggen respectievelijk hem van het 
golfcomplex te doen verwijderen, indien de 
speler: 
a. Niet tijdig aan zijn financiële 

verplichtingen, zoals genoemd in artikel 5, 
heeft voldaan; 

b. Op enigerlei wijze in strijd handelt met 
deze Algemene voorwaarden of in het 
baanreglement opgenomen bepalingen; 

c. Zich ter beoordeling van Golfbaan 
Ameland niet correct gedraagt. 

 

ontbindt wegens gedragingen van de 
speler als bedoeld in artikel 4.2 

- Golfbaan Ameland de overeenkomst 
ontbindt op grond van artikel 5.4. 

4. Beëindiging van het speelrecht zal per 
email  aan het bij Golfbaan Ameland 
bekend zijnde adres van de speler 
bevestigd worden. 

 

Artikel 4 Aanwijzingen 
1. De speler is verplicht, instructies 

respectievelijk aanwijzingen gegeven door 
Golfbaan Ameland en/of door haar met 
toezicht op het complex belaste personen, 
uit te voeren en op te volgen. 

2. Golfbaan Ameland en/of door haar met 
toezicht op het complex belaste personen,  

Artikel 7 Wijziging speelrecht-overeenkomst 
Golfbaan Ameland is te allen tijde bevoegd de 
speelrecht-overeenkomst te wijzigen. Golfbaan 
Ameland stelt de speler uiterlijk 30 dagen 
voordat deze wijziging van kracht wordt, 
schriftelijk dan wel per emailbericht in kennis. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
Golfbaan Ameland is op geen enkele wijze op 
welke grond dan ook aansprakelijk, voor enige 
schade die de speler door welke oorzaak dan 
ook lijdt op de het golfcomplex, tenzij die 
schade is veroorzaakt door grove 
nalatigheid/schuld van Golfbaan Ameland en er 
sprake is van wettelijke aansprakelijkheid. 

 
Artikel 9 Toepasselijk recht en Privacybeleid 
1. De privacyverklaring wordt op de website 

www.golfbaanameland.nl gepubliceerd. 
2. Deze algemene voorwaarden worden 

uitsluitend beheerst door het Nederlands 
Recht. Alle geschillen voortkomende uit 
speelrecht-overeenkomsten of daarmee 
verband houdende zullen in beginsel in 
minnelijk overleg worden opgelost. Als dat 
niet lukt dan wordt hetgeen partijen 
verdeeld houdt opgelost door middel van 
mediation, overeenkomstig het meest 
actuele NMI-Mediation-reglement en indien 
zulks onhaalbaar blijkt binnen een nader 
overeen te komen redelijke termijn door de 
daartoe competente Rechtbank te 
Leeuwarden, zulks onverlet de bevoegdheid 
voor partijen om de Voorzieningenrechter 
in Kort geding in te schakelen. 

 

http://www.golfbaanameland.nl/

