
december 2018 
 

 
VOORWAARDEN 

9-holes Delfland Rondenkaart 
De Delfland Rondenkaart voor nog meer & voordelig golfplezier! 

 
 
 
Geldigheid Delfland Rondenkaart 

- 12 maanden vanaf datum van aankoop 
- De gehele dag van maandag tot en met zaterdag. Op zondag & nationale feestdagen v.a. 13 uur (13 

uur wordt 12 uur gedurende wintertijd). 
 
Gebruik 

- De Delfland Rondenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen 
- Ter identificatie wordt uw foto op de Rondenkaart afgebeeld en intern in de klantgegevens 

opgeslagen. Uw foto wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. 
- De Delfland Rondenkaart is onderworpen aan de reguliere reserverings- en annuleringsregels 
- De Delfland Rondenkaart is niet inwisselbaar tegen contanten en er is geen mogelijkheid tot restitutie 
- Een 9-holes Delfland Rondenkaart kan gebruikt worden voor het spelen van 18-holes. In dat geval 

worden er 2 ‘ronden’ afgeschreven 

- Voor wedstrijden die plaatsvinden binnen de geldigheid van de Rondenkaart, kunt u de greenfee 
afrekenen met uw Rondenkaart. Aanvullend betaalt u, indien van toepassing, alleen nog het 
prijzengeld. 

- U kunt de Rondenkaart eenmalig opwaarderen. In dat geval verhoogt u uitsluitend het tegoed op. De 
oorspronkelijke geldigheidsdatum blijft onveranderd! 

- Het is niet toegestaan de Rondenkaart of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of 
anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet 
toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Delfland Rondenkaart 
wordt ontzegd.  

- Het op enigerlei wijze doorverkopen of verhuren van de Delfland Rondenkaart is niet toegestaan. De 
Rondenkaart wordt bij constatering direct geblokkeerd en de tegoeden komen te vervallen. 

- Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

Ronden over? 
Ronden over, en geldigheidstermijn verstreken? Dan kunt u, bij aankoop van een nieuwe Delfland 
Rondenkaart, een tegoed van maximaal 5 ronden meenemen naar de nieuwe Delfland Rondenkaart (mits 
aangeschaft binnen 1 maand na afloop van de oude Rondenkaart).  

Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden zoals deze hierboven zijn beschreven. 

 
Handtekening Rondenkaarthouder……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Medewerker Golfshop Delfland ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


