ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
1.
2.
3.
4.
5.
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen bedrijven die een lidmaatschap bij The Business Golfer
afsluiten (nader te noemen “lid”) en “The Business Golfer BV” (nader te noemen als TBG).
Onder “lid” wordt verstaan, de rechtspersoon op wiens naam de overeenkomst is afgesloten.
Onder “TBG” wordt verstaan, de rechtspersoon zoals beschreven in de inschrijving van de Kamer van Koophandel onder nr.
65442121
Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” of “bedrijfslidmaatschap” dan wordt daarmee
de overeenkomst die u toegestuurd wordt (per email) na het invullen van het digitale invulscherm op onze website
Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijven overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, zal de Nederlandse Wet uitsluitsel
moeten geven.
The Business Golfer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
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Algemeen en definities

Aanmelding

Aanmelding voor een bedrijfslidmaatschap bij TBG vindt plaats door het inschrijfformulier op onze website in te vullen.
Vervolgens neemt een medewerker van TBG contact met het lid op voor enkele extra gegevens die nodig zijn om de
overeenkomst compleet te maken.
Per email ontvangt u per email een overeenkomst die gebaseerd is op de keuzes die u op de website heeft gemaakt. Onze
algemene voorwaarden zijn onderaan de website te lezen.
Zodra de overeenkomst getekend door het lid en geretourneerd is, sturen wij een factuur met het lidmaatschapsbedrag. De
hoogte van het bedrag is afhankelijk van de keuzes die u op de website heeft gemaakt.
Na de betaling is de aanmelding voltooid en is uw bedrijf lid van TBG.
U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van
aangaan van de overeenkomst.
Mocht u ondertussen al gebruik gemaakt van een dienst heeft van TBG, dan dient u hiervoor het door TBG bepaalde bedrag af
te rekenen.
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Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar vanaf de datum dat de betaling voor het
lidmaatschap is voldaan.
Gedurende het eerste jaar kan het lid op elk gewenst moment opzeggen maar vindt geen restitutie plaats van het
lidmaatschapsbedrag.
Na het verlopen van het eerste, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een doorlopende overeenkomst.
Tijdens de doorlopende overeenkomst (na jaar 1) kunt u opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Restitutie van de
resterende maanden wordt berekend door TBG en teruggestort aan het lid
Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk of per e-maii te worden gedaan.
Bij een faillissement van het lid, wordt geen restitutie verleend van reeds gedane betalingen.
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2.

2.

Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met TBG aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en TBG zullen worden beslecht
door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar TBG is
gevestigd.

Artikel 6
1.

Risico & Aansprakelijkheid

Golfen kan risico met zich meebrengen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor deze risico’s.
TBG aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van
het lid.
Het lid zal TBG vrijwaren voor aanspraken van derden
TBG aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 5
1.

Lidmaatschap en termijn

Slotbepalingen

Vóór het aangaan van een overeenkomst van een lid met TBG heeft, verklaart een lid kennis genomen te hebben van deze
algemene voorwaarden.
TBG verklaart hierbij de NAW-gegevens van een lid te gebruiken volgens de kaders vastgelegd in de kaders van de
toepasselijke wet- en regelgeving inzake de Wet bescherming persoonsgegevens.
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