
 
 
Algemene voorwaarden voor leden van “ClubNL” 
Hieronder staan op een rij de algemene voorwaarden die horen bij een lidmaatschap van “ClubNL”. Hierin 
komt naar voren de duur, de opzegging, de voorwaarden en de betaling van het lidmaatschap.  
 
Artikel 1. Duur van het lidmaatschap  
1.1. Het lidmaatschap van “ClubNL” is geldig voor een periode van 1 januari t/m 31 december van het lopende 
kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.  
 
Artikel 2. Opzeggen lidmaatschap  
2.1. Een lid van “ClubNL” kan het lidmaatschap te allen tijde opzeggen per 1 januari van enig jaar, mits de 
opzegging geschiedt voor 1 december van het lopende jaar. Wanneer u na 1 december opzegt, bent u de 
jaarlijkse kosten voor het volgende lidmaatschapsjaar verschuldigd.  
3.2. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan en gestuurd te worden naar 
info@dclub.nl.  
 
Artikel 3. Betaling lidmaatschap “ClubNL”  
3.1. De kosten voor het lidmaatschap van “ClubNL” worden per automatische incasso van uw bank of giro 
rekening afgeschreven. Een digitale factuur wordt per mail toegezonden. 
3.2. Jaarlijks ontvangt u na 1 januari een verzoek tot betaling van uw lidmaatschap. Indien u “Stichting ClubNL” 
niet gemachtigd heeft dient u er zorg voor te dragen dat “ClubNL“ de jaarlijkse kosten vóór 15 december op 
haar rekening heeft staan. De kosten dienen voor het gehele jaar betaald te worden, ook al gaat u slechts 
enkele maanden of weken het lidmaatschap van “ClubNL” aan. Er vindt geen restitutie plaats.  
3.3. Lid van “ClubNL” geeft met een machtiging “ClubNL” toestemming om de verschuldigde kosten van zijn / 
haar giro- of bankrekeningnummer af te schrijven en verklaart zich akkoord met de bepalingen en 
voorschriften die door bankinstellingen en de girorekening dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te 
hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten. Het lid dient steeds voor voldoende saldo te zorgen 
op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien er geen 
incasso mogelijk is en er geen betaling heeft plaats gevonden dan kan “ClubNL” de vordering uit handen geven, 
waarbij alle kosten betreffende gerechtelijke en buiten gerechtelijke worden doorbelast.  
 
Artikel 4. Voorwaarden om lid te worden van “ClubNL”  
4.1. Het lidmaatschap van “ClubNL” wordt pas geactiveerd na ontvangst van de betaling. Bij de eerste 
aanmelding dient een kopie van het NGF Golf Vaardigheid Bewijs of NGF Handicapkaart en/of handicapmutatie 
meegestuurd te worden.  
4.2. Het lidmaatschap van “ClubNL” is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij het spelen op een van de 
aangesloten banen is het tonen van  de “ClubNL” Card samen met het GVB/handicapbewijs verplicht. 
4.3. Leden van “ClubNL” zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van de handicap. De gespeelde 
qualifying kaarten dient het lid zelf in te voeren via www.dclub.nl 
 
Artikel 5. Adreswijziging  
5.1. Als lid van “ClubNL” bent u verplicht iedere adreswijziging en wijziging van giro-of bankgegevens te melden 
aan “ClubNL”, via e-mail aan info@dclub.nl. 
 
Artikel 6. Wijziging van de condities  
6.1. De condities van “ClubNL” kunnen jaarlijks tegen het einde van een kalenderjaar worden gewijzigd. U 
wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dan kunt u tot 1 
januari van dat jaar alsnog uw lidmaatschap opzeggen.  
6.2. De kosten van het lidmaatschap kunnen jaarlijks worden aangepast met het percentage waarmee de 
consumenten prijs indices (CPI) van alle huishoudens (2011 = 100) is gestegen ten opzichte van het 
voorafgaande jaar.  
 
Artikel 7. Privacy 
“ClubNL” gebruikt uw gegevens om u te informeren over producten en diensten van “ClubNL” en het 
lidmaatschap van “ClubNL”. Het “ClubNL”  lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens 
inclusief emailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt. 


