
 

 

Stichting Golfpark Spandersbosch 

 

Algemene Voorwaarden van toepassing op evenementen 

georganiseerd op Golfpark Spandersbosch  

 

TOEPASSELIJKHEID 

Artikel 1 

lid 1 

Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden 

van toepassing op alle op het Golfpark Spandersbosch (“het Golfpark”) voor een cliënt te 

organiseren of georganiseerde evenementen en beslaan 9 artikelen. Indien daarnaast ook 

andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid 

deze voorwaarden van het Golfpark.  

lid 2 

Onder op het Golfpark georganiseerde evenementen worden verstaan: het organiseren van 

clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, vergaderarrangementen en congressen voor 

groepen van tenminste 10 personen gedurende één of meer dagen en/of dagdelen, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een of alle onderdelen van het Golfpark waaronder de Golfbanen 

(Crailoobaan of Boschbaan), Driving Range,  Restaurant en/of de vergaderruimte. 

 lid 3 

Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van de exploitanten van het Golfpark. 

lid 4 

De voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie)proces dat aan het 

sluiten van een overeenkomst tot aan het organiseren van een evenement voorafgaat en op de 

diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door het Golfpark zijn verleend 

respectievelijk verricht. 

 



HET TOTSTANDKOMEN VAN EEN OVEREENKOMST 

Artikel 2 
Offerte 

lid 1 

Een ieder kan geheel vrijblijvend aan het Golfpark een offerte vragen met betrekking tot de 

mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven evenement te organiseren. 

lid 2 

In een offerte staat onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van het 

Golfpark, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs het Golfpark het door de cliënt 

gewenste evenement kan organiseren, alsmede de datum of data waarop het evenement gaat 

plaatsvinden. 

lid 3 

Een offerte met de daarin opgenomen specificaties geldt als een eenzijdig aanbod van het 

Golfpark tot de organisatie van het evenement op het Golfpark. Deze offerte blijft geldig 

gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte. Voor aanvaarding van het aanbod dient 

cliënt de offerte te accepteren binnen deze 14 dagen overeenkomstig artikel 4 lid 1 van deze 

voorwaarden. 

Artikel 3 
Optie 

lid 1 

De cliënt kan een offerte na overleg met (en goedkeuring van) het Golfpark desgewenst laten 

omzetten in een optie. Het Golfpark zal deze optie schriftelijk (optiebevestiging) bevestigen 

aan de cliënt. Deze bevestiging omvat een omschrijving van het evenement, alsmede de prijs 

en gereserveerde datum/data. 

lid 2 

Het verlenen van een optie door Golfpark houdt in dat de in de offerte omschreven diensten, 

faciliteiten, datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor de cliënt worden vrijgehouden. 

Golfpark en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden; deze beloopt 

maximaal één maand. 

Artikel 4 
Boeking 

lid 1 

Een cliënt kan een offerte of een optiebevestiging omzetten in een boeking, door deze 

akkoord getekend terug te zenden, dan wel per e-mail te bevestigen.  

lid 2 

Een boeking geldt als het door de cliënt definitief verlenen van een opdracht tot het 

organiseren van een evenement als omschreven in offerte of optiebevestiging, aan het 

Golfpark. Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen. 



lid 3 

Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen. Voor deze bindendheid 

is een schriftelijke bevestiging van de boeking aan de cliënt niet vereist.  

lid 4 

Het Golfpark kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van een deel 

van het geschatte factuurbedrag. Deze betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen plaats te vinden 

op het in de offerte genoemde rekeningnummer. 

Artikel 5 
Aantal deelnemers 

lid 1 

De cliënt dient minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement het exacte aantal 

deelnemers schriftelijk te melden aan het Golfpark. Voor de boeking wordt uitgegaan van het 

aantal deelnemers zoals doorgegeven door cliënt op uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het 

evenement. 

lid 2 

Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers in de periode van 14 

dagen voorafgaand aan het evenement, wordt naar boven op de factuur aangepast, indien 

sprake is van extra deelnemers. Afwijkingen naar beneden, in de periode van 14 dagen 

voorafgaand aan het evenement, worden in principe niet verrekend. Desgewenst kan cliënt in 

het geval hiervan sprake is verzoeken om compensatie. 

Artikel 6 
Betaling 

lid 1 

Op de dag van het evenement of binnen korte termijn daarna, ontvangt de cliënt de factuur. 

De eventueel ontvangen aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht. De factuur kan 

terstond bij de caddiemaster op het Golfpark of per bank (binnen 14 dagen) op het in de 

offerte genoemde rekeningnummer worden betaald. Indien bij de caddiemaster wordt betaald, 

dan dient het bedrag in zijn geheel door cliënt voldaan te worden. Deelbetalingen door 

verschillende deelnemers aan het evenement zijn in principe niet mogelijk. 

lid 2 

De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met het Golfpark 

in de boeking overeengekomen prijs. Verzoeken tot compensatie in de vorm van het willen 

inbrengen van (bedrijfs)lidmaatschappen of greenfees worden derhalve niet in behandeling 

genomen, indien reeds sprake is van een boeking. 

lid 3 

Tussentijdse verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%). 

 

 



ANNULERINGEN 

Artikel 7 
Annulering door cliënt 

lid 1 

Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering 

plaatsvindt tot vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement, zijn er twee 

mogelijkheden:  

1. In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;  

2. Het evenement wordt definitief geannuleerd, de cliënt is 25% van de verwachte 

factuurprijs verschuldigd.  

lid 2 

Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en één week voor de (aanvang)datum 

van het evenement, is de cliënt 50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd. 

lid 3 

Indien de annulering binnen één week voor de (aanvang)datum van het evenement 

plaatsvindt, is 75% van het verwachte factuurbedrag verschuldigd. 

Artikel 8 
Annulering door  het Golfpark  

lid 1 

Het Golfpark is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg 

met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden 

vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als 

aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data. 

lid 2 

Het Golfpark is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt, die 

samenhangen met deze annulering. 

lid 3 

Onder overmacht wordt mede verstaan: 

 slechte conditie van de golfbaan.  

 baansluitingen ten gevolge van weersomstandigheden. 

 natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;  

 plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld 

golfprofessionals.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 9 

lid 1 

Het Golfpark is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van het 

Golfpark of een derde. 



lid 2 

Het betreden van het complex van het Golfpark geschiedt op eigen risico. 

lid 3 

De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een 

deelnemer van het evenement. 
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