Inschrijfformulier Regthuys jongeren jaarkaart (t/m 30 jaar)
Naam:

Postcode:

Achternaam:

Woonplaats:

O Man

O Vrouw

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mail:

Adres:

Mobielnr.:

Pakket start in de maand:

GVB nr:

Schrijft zich middels dit formulier in als golfspeler voor:
• Een jaarkaart met onbeperkt speelrecht bij Regthuys
• De ingevulde gegevens op dit formulier worden gebruikt conform onze privacy policy welke u
kunt vinden op onze website.
• U betaalt hiervoor tot en met 25 jaar € 450 per jaar, dit kan in een keer worden voldaan of in
12 gelijke termijnen van € 37,50 per maand
• U betaalt hiervoor vanaf 26 tot en met 30 jaar € 585 per jaar, dit kan in een keer worden
voldaan of in 12 gelijke termijnen van € 48,75 per maand
• U kunt online reserveren via www.ikgagolfen.nl (hiervoor krijgt u een lidcode) of bellen met
0224-540216.

Machtiging (indien minderjarig dient een ouder dit te ondertekenen):
Doorlopende Machtiging
Kenmerk: 9 . . . (wordt door ons ingevuld)
Incassant:
Regthuys Exploitatie BV, ID: NL54ZZZ505135590000, Limmerschouw 49 B, 1731 RM Winkel
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Incassant om doorlopende incasso opdrachten te sturen
naar uw bank om maandelijks rond de eerste werkdag van de maand een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de
Regthuys jaarkaart. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Rekeninghouder:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:

Handtekening:

De Algemene Voorwaarden voor deze jaarkaart vindt u op de achterkant van dit formulier.

Algemene Voorwaarden Regthuys Exploitatie BV inzake Regthuys jaarkaart
1. Regthuys Exploitatie BV
Regthuys Exploitatie BV, een onderneming gevestigd te Winkel, hierna te noemen “Regthuys”, is een
golfbaanexploitant. “Regthuys” is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer
50513559.
2. Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het tekenen van een inschrijfformulier van “Regthuys”. “Regthuys” bepaalt
wanneer er wel en niet ingeschreven kan worden en wat het maximum aantal golfers is die gebruik kunnen
maken van de Regthuys jaarkaart.
3. Opzegging
Opzegging kan uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van de jaarkaart, daarna wordt de kaart automatisch met
een jaar verlengd. Dit dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
“Regthuys” kan bepalen om te stoppen met de Regthuys jaarkaart. Dit dient dan wel drie maanden van te
voren bekend te worden gemaakt.
4. Maandelijks bedrag
Het maandelijkse bedrag wordt door “Regthuys” bepaald. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden door
“Regthuys”, maar niet binnen een al lopende jaarkaart. Een verhoging van het maandelijkse bedrag wordt bij
verlenging wel in rekening gebracht. De golfspeler heeft dan het recht om per de datum, waarop de verhoging
van kracht wordt, behoudens de normale verhogingen uit hoofde van inflatiecorrectie, de overeenkomst niet
te verlengen.
5. Betaling
Het maandelijkse bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling hiervan geschiedt d.m.v. automatische
incasso, welke in de eerste week van de maand wordt verwerkt. Een andere wijze van betaling kan uitsluitend
met toestemming van “Regthuys” worden toegestaan.
Bedragen die niet geïncasseerd kunnen worden, omdat het saldo van de bankrekening van de golfspeler niet
toereikend was of om welke andere reden dan ook niet kunnen worden geïncasseerd, worden verhoogd met
een door “Regthuys” bepaald bedrag aan incasso- en administratiekosten. Eventuele gerechtelijke- en
buitenrechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de golfspeler. In geval van belet, ziekte,
vakantie, slecht weer, gesloten baan, wintertees/-greens of anderszins, bestaat geen recht op korting,
vermindering of restitutie van gelden.
6. Achterstalligheid
Indien er sprake is van achterstallige betaling van gelden is de golfspeler voor elke maand een door “Regthuys”
bepaald bedrag aan incassokosten verschuldigd. “Regthuys” heeft het recht, indien er sprake is van een
automatische incasso, het achterstallige bedrag verhoogd met een door “Regthuys” bepaald bedrag aan
adminstratiekosten, bij de eerstvolgende incasso te innen.
Indien een golfspeler twee maanden of meer achterstallig is, heeft “Regthuys” het recht, de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder daarvan de golfspeler mededeling te doen, te beeindigen. Indien de golfspeler
zich later weer aanmeldt, dan is het achterstallige geld, eventueel verhoogd met incasso- en
administratiekosten verschuldigd.
Golfspelers die een achterstand in betaling hebben van drie maanden of meer, hebben geen recht meer op
toegang tot “Regthuys”, onverminderd hun verplichting tot betaling.
7. Aansprakelijkheid
“Regthuys” is niet aansprakelijk voor ongevallen, zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen, blessures en
andere door de golfspeler of andere geleden schade, direct of indirect opgelopen.
8. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten voor de Regthuys jaarkaart is Nederlands recht van toepassing.

Handtekening:

............................................

