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ALGEMENE VOORWAARDEN LENINGBEWIJSHOUDERS 
 
 
1. De Leemskuilen Uden B.V. beheert een golfbaan en -accommodatie te Uden, met het doel de mogelijkheid tot het 
beoefenen van de golfsport aan te bieden. 
 
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
-vennootschap: De Leemskuilen Uden B.V. welke vennootschap een golfbaan en -accommodatie exploiteert. 
-leningbewijs: een op naam gesteld certificaat, dat een bedrag ter beschikking aan de vennootschap is gesteld, ten titel van 
achtergestelde, renteloze lening 
-leningbewijshouder: degene op wiens naam het leningbewijs is gesteld 
 

3. De leningbewijshouder stelt aan de vennootschap eenmalig een bedrag van € 400,- ter beschikking ten titel van 

achtergestelde, renteloze lening. 
 
4. Het leningbewijs is niet vrij overdraagbaar. De leningbewijshouder kan bij beëindiging van het lidmaatschap een restitutie 
van het bedrag van de lening ontvangen, indien er op dat moment minimaal vierhonderd leden geregistreerd staan. De 
vennootschap kan, behoudens het gestelde in de vorige volzin, niet worden verplicht het leningbewijs terug te nemen. 
 
5. De vennootschap houdt een register bij, waarin alle leningbewijshouders worden opgenomen. 
 
 

 

SPEELVOORWAARDEN GOLFPARK DE LEEMSKUILEN 
 
1. In deze speelvoorwaarden wordt verstaan onder: 
-de vennootschap: De Leemskuilen Uden, gevestigd te Uden 
-de leningbewijshouder: degene op wiens naam het leningbewijs is gesteld 
-het lid: degene die ingeschreven staat en een jaarlijkse contributie betaalt aan de vennootschap voor het gebruik van de 
golfbaan en de oefenfaciliteiten.  
-de contributie: de door het lid jaarlijks te betalen bijdrage 
-de directie: de directie van de vennootschap 

 
2. De golfbaan en –accommodatie worden geëxploiteerd door de vennootschap.  

 
3. De leden die gebruik willen maken van de accommodatie zijn jaarlijks een contributie verschuldigd; inning van contributie 
geschiedt door machtiging voor automatische afschrijving. Na betaling van deze contributie wordt, behoudens het gestelde in 
de volgende volzin, een mogelijkheid tot spelen op de golfbaan verworven voor de periode van een speeljaar, met dien 
verstande dat voor het bespelen van de baan een golfvaardigheidsbewijs of een voor Golfpark De Leemskuilen geldende 
baanpermissie vereist is. 
De directie heeft het recht (een deel van) de golfbaan en –accommodatie te sluiten indien (weers)omstandigheden of 
evenementen c.q. activiteiten daartoe aanleiding geven. 
 
4. Het speeljaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en minimaal 1 maand voor aanvang van een nieuw speeljaar te gebeuren. 
Zonder schriftelijk opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een speeljaar. 
 
5. De contributie kan jaarlijks worden aangepast. De aanpassing is minstens gelijk aan de algemene prijsontwikkeling volgens 
prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie van het CBS. 
Contributie en leningbewijs kunnen alleen worden voldaan door machtiging voor automatische afschrijving.  
 
6. Bedrijven kunnen geen rechten ontlenen aan contributies uit de categorieën volwassenen, jeugd en gezin. 
 
7.Degenen die gebruik maken van de golfbaan en –accommodatie dienen zich overeenkomstig het parkreglement te 
gedragen. Degenen die bij herhaling het parkreglement overtreden kunnen, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing, 
de verdere toegang tot de golfbaan en –accommodatie worden ontzegd. 
 
8. Alle leden ontvangen een lidmaatschapskaart, voorzien van pasfoto en personalia. Deze kaart dient zichtbaar aan de 
golftas te worden bevestigd. 
 
9. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schaden veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband 
houdende met het gebruik van de golfbaan en –accommodatie, voor zover haar geen nalatigheid kan worden verweten. De 
gebruiker van de golfbaan en –accommodatie dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid 


