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VOORWAARDEN BURGGOLF 
FUTURE LIDMAATSCHAP 2022 

Artikel 1 Future lidmaatschap 
1.1 De Speler sluit een Future lidmaatschap bij BurgGolf af, op grond waarvan de Speler, gedurende 
de looptijd van dit lidmaatschap een onbeperkt speelrecht kan uitoefenen op alle Golflocaties van 
BurgGolf. 
1.2 De kosten van het BurgGolf Future lidmaatschap bedragen € 675,- (zegge: zeshonderd en 
vijfenzeventig euro) inclusief BTW per twaalf maanden. Dit bedrag is exclusief de bijdrage(n) 
aan de Nederlandse Golf Federatie. Partijen kunnen een maandelijkse betaling van €59,00 
overeenkomen. 
1.3 De Speler heeft de mogelijkheid 14 dagen van te voren starttijden te reserveren met een 
maximum van 4 uitstaande reserveringen in de periode van dag 3 tot en met dag 14. 
1.4 De speler heeft de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van alle BurgGolf locaties voor privé- 
en bedrijfsfeesten. 
1.5 De Speler krijgt uitnodigingen voor club evenementen en competities. 
1.6 Het BurgGolf Future lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
1.7 De Algemene Voorwaarden van BurgGolf en het Baanreglement zijn op dit lidmaatschap van 
toepassing. 

 
Artikel 2 Duur van het BurgGolf Future lidmaatschap 
2.1 Het BurgGolf Future lidmaatschap gaat in per de eerste van de door de Speler opgegeven maand. 
Het speelrecht gaat in nadat de Speler de financiële verplichtingen tegenover BurgGolf, zoals 
genoemd in artikel 1, heeft voldaan op de daartoe opgegeven rekening van BurgGolf. 
2.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en wordt daarna, 
behoudend opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, stilzwijgend voor 
onbepaalde tijd verlengd. 

 
Artikel 3 Beëindiging van het BurgGolf Future lidmaatschap 
3.1 Het lidmaatschap is gedurende het eerste jaar niet tussentijds opzegbaar. 
3.2 De Speler kan het lidmaatschap na verloop van het eerste jaar maandelijks en derhalve na 
stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd, schriftelijk opzeggen aan BurgGolf met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
3.3 De Speler kan het lidmaatschap eveneens in de loop van het eerste jaar van het Future 
lidmaatschap beëindigen, indien BurgGolf de voorwaarden behorende bij dit lidmaatschap wijzigt 
overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde, mits de beëindiging plaatsvindt binnen 60 dagen nadat 
de Speler hiervan in kennis is gesteld. 
3.4 Het lidmaatschap eindigt voorts, indien: 



Voorwaarden BurgGolf Future Lidmaatschap 2022  
 

 
 

31 december 2021 

 De Speler overlijdt; 
 BurgGolf het lidmaatschap beëindigt, wegens gedragingen van de Speler als bedoeld in 
artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden 
 BurgGolf het lidmaatschap beëindigt op grond van artikel 7.2 van de Algemene 
Voorwaarden. 
3.5 Beëindiging van het lidmaatschap door BurgGolf dient schriftelijk te geschieden en zal 
plaatsvinden aan het door de Speler bij het aangaan van dit lidmaatschap opgegeven adres, dan wel 
dat adres dat op enig moment door Speler nadien schriftelijk aan BurgGolf kenbaar is gemaakt. 

 
Artikel 4 Wijziging voorwaarden van het BurgGolf Future lidmaatschap 
4.1 BurgGolf is te allen tijde bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. BurgGolf stelt de 
Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.  

 

 


