Golfkring Het Rijk
– algemene voorwaarden –
1. Lidmaatschap
Het lidmaatschap komt tot stand nadat u zich via de website www.golfenophetrijk.nl
heeft aangemeld en Golfkring Het Rijk uw inschrijving heeft bevestigd.
Wanneer u gekozen heeft voor het Golfkringlidmaatschap inclusief NGF-registratie
dient u binnen 14 dagen een kopie van uw huidige golfvaardigheids-/handicapbewijs
en een stamkaart met handicaphistorie te mailen naar: info@golfkringhetrijk.nl.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd en kan op ieder moment gedurende het jaar worden
afgesloten.
2. Betaling
Ieder kalenderjaar wordt voor het lidmaatschap een bijdrage in rekening gebracht.
Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar wordt afgesloten wordt de bijdrage
niet naar rato verrekend. Betaling van het lidmaatschap vindt plaats door middel van
een doorlopende machtiging Euro incasso. Gegevens ontvanger: Golfkring Het Rijk,
Postweg 17, 6561 KJ Groesbeek - IBAN nummer NL55RABO0117470333, BIC
RABONL2U - Incassant ID nummer NL15ZZZ080195860000. Incasso mandaat IDnummer: lidmaatschapsnummer lid Golfkring Het Rijk. Deze automatische incasso
wordt uitgevoerd 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap, daarna jaarlijks
eind december voorafgaand aan het betreffende lidmaatschapsjaar. Indien
geïncasseerde het niet eens is met de betaling kan deze tot maximaal 8 weken na
incassering worden teruggeboekt.
3. Beëindiging lidmaatschap
De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging van het lidmaatschap kan:
- per e-mail: info@golfkringhetrijk.nl;
- via het uitschrijfformulier op: www.golfenophetrijk.nl;
- schriftelijk: Golfkring Het Rijk, Postbus 174, 6560 AD GROESBEEK.
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij één van de golfbanen van Het Rijk golfbanen
zal het Golfkringlidmaatschap per direct worden beëindigd. In dat geval geldt tot 1 juli
van het betreffende jaar restitutie van het Golfkringlidmaatschap.
4. Lidmaatschapsbijdragen

Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar www.golfenophetrijk.nl
Golfkring Het Rijk is bevoegd de lidmaatschapsbijdragen te wijzigen. U ontvangt van
een voorgenomen wijziging uiterlijk 15 november, voorafgaand aan de ingangsdatum
van de tariefswijziging, bericht. Indien u deze wijziging van de jaarbijdrage niet wenst
te accepteren kunt u tot 4 weken voor het inwerkingtreden van de wijziging uw
lidmaatschap opzeggen. Na de ingangsdatum van de wijziging wordt u geacht deze
stilzwijgend te hebben aanvaard.
5. Privacy
De door u aan Golfkring Het Rijk opgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen
in de database van Het Rijk Golfbanen. Deze gegevens worden gebruikt om het door
u aangevraagde lidmaatschap te effectueren. Golfkring Het Rijk gebruikt tevens uw
gegevens om u te informeren over producten en diensten van Het Rijk Golfbanen en
het lidmaatschap. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor onze
volledige privacy policy: www.golfenophetrijk.nl/privacy.
6. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten dan kunt
u dit schriftelijk kenbaar maken aan Golfkring Het Rijk, Postbus 174, 6560 AD
GROESBEEK.

