Lidmaatschapsvoorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
1. Lidmaatschappen/betalingen
1.1. De persoonlijke gegevens van de leden van de PGA of Belgium, hierna te noemen: PGA, zijn strikt
vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor communicatieve of administratieve doeleinden van PGA
gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In het kader van een goede
service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij van u een digitale foto en vragen wij
om uw e-mailadres.
1.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.3. Het voldoen van de contributie geschiedt d.m.v. online betaling.
1.4. Wanneer het lidmaatschapsgeld om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt
de klant kosteloos een 1ste betalingsherinnering. Bij het uitblijven van betaling na de 1ste
betalingsherinnering
zal
de
klant
een
2e
herinnering
ontvangen.
Hiervoor zullen kosten in rekening gebracht worden à € 5,00. Bij het uitblijven van betaling na de 2e
herinnering zal de incasso uitbesteed worden aan ons incassobureau. De kosten hiervoor worden op u
verhaald. Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot evenementen geweigerd. Zodra de achterstand
is betaald, werkt uw lidkaart weer.
1.5. De inschrijving loopt voor een duur van 12 maanden vanaf de eerst volgende dag na de aanvraag.
Een factuur wordt gestuurd op deze datum..
1.6. a. Ten aller tijden heeft PGA het recht om haar prijzen aan te passen. De leden zullen hierover ruim
van te voren worden geïnformeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw
persoonsgegevens.
b. Een opzegging dient een volle kalendermaand van te voren ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan
verplicht het lid zich tot het betalen van de volgende periode. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet en/of
tijdig ontvangen van een opzegging.

2. Algemene regels
2.1. De directie c.q. PGA personeel is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen.
2.2. Deelname is geheel op eigen verantwoording. De directie c.q. personeel kunnen op gene wijze
aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade of zoekgeraakte voorwerpen. PGA is niet
aansprakelijk voor enig letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Veel golfplezier,
PGA of Belgium
(PGA Club Belgium is een divisie van de PGA of Belgium)

