
 
 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

- NGF: de Nederlandse Golf Federatie; 
- NVG: de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties; 
- NGA: de Nederlandse Greenkeeper Associatie; 

o opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie de NGF, NVG en NGA een 
overeenkomst aangaan  

en/of is aangegaan met betrekking tot deelname aan het evenement; 
- deelnemer: de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever deelneemt aan het  

evenement; 
- overeenkomst: de overeenkomst inzake alle activiteiten met betrekking tot het aanbieden en  

organiseren van een evenement. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het Golf & Groen Symposium,  
dat jaarlijks wordt georganiseerd door hierna te noemen NGF, NVG en NGA, in samenwerking met de 
DTRF.  
 
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kunnen enkel schriftelijk worden  
overeengekomen.  
 
Indien mocht blijken dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit een met  
opdrachtgever gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen  
uit deze algemene voorwaarden of die overeenkomst onverminderd tussen partijen van kracht. 
 
Artikel 3: Overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever een door de NGF, NVG en NGA gedane 
aanbieding volledig en schriftelijk heeft aanvaard. 
 
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van NGF, NVG en NGA binden 
haar niet, tenzij deze afspraken door de bevoegde personen van NGF, NVG en NGA schriftelijk zijn 
bevestigd. 
 
NGF, NVG en NGA zijn gerechtigd, naar eigen inzicht, niet wezenlijke veranderingen in de door haar 
te verrichten diensten aan te brengen, indien zij dat noodzakelijk acht, zonder dat opdrachtgever  
hieraan enige aanspraak kan ontlenen. 
 
De NGF, NVG en NGA zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 
Artikel 4: Prijs  
Alle door NGF, NVG en NGA opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen 
die van overheidswege worden opgelegd. 
 
 
 



 
 
Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren  
een verhoging ondergaat, zijn NGF, NVG en NGA  gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen, mits de prijswijziging niet ingaat binnen drie maanden na het 
sluiten van de overeenkomst. 
 
Artikel 5: Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan  
binnen 14 dagen na factuurdatum. De NGF, NVG en NGA zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling 
of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen. 
 
De opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een  
betalingstermijn. Onverminderd de in een dergelijk geval aan de NGF, NVG en NGA toekomende 
rechten is de opdrachtgever vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand verschuldigd over het  
achterstallige bedrag. 
 
De vorderingen van de NGF, NVG en NGA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het 
geval van een surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of een ingediende 
aanvraag daartoe. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid/vrijwaring 
NGF, NVG en NGA zijn niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, tenzij deze 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NGF, NVG en NGA of door haar ingeschakelde 
personen voor wie zij aansprakelijk is. In geen geval zijn de NGF, NVG en NGA aansprakelijk voor door 
de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of 
onvolledige informatie. 
 
De aansprakelijkheid van NGF, NVG en NGA is in ieder geval beperkt tot ten gevolge van een 
toerekenbare tekortkoming van de NGF, NVG en NGA veroorzaakte schade, indien en voor zover 
deze schade door de verzekering wordt gedekt en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende 
geval door de verzekeraar van de NGF, NVG en NGA wordt uitgekeerd. Indien en voor zover enige 
schade niet door de verzekering wordt gedekt dan wel de verzekeraar van de NGF, NVG en NGA niet 
tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de NGF, NVG en NGA beperkt tot de 
factuurwaarde van de opdracht. 
 
De in dit artikel 6 bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot door de opdrachtgever geleden  
directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a) de redelijke kosten gemaakt ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en de  
omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op de directe schade in 
de zin van deze voorwaarden; 

b) de eventuele redelijkerwijze gemaakte kosten om de NGF, NVG en NGA tot nakoming van de  
ingevolge de overeenkomst aan haar opgelegde verplichtingen te bewegen, tenzij  
dergelijke kosten niet aan de NGF, NVG en NGA kunnen worden toegerekend; 

c) de redelijke kosten gemaakt door de opdrachtgever in verband met het voorkomen  
of beperken van de directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

 
Aansprakelijkheid van de NGF, NVG en NGA voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte 
schade in de zin van deze voorwaarden worden mede doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 



 
 
Artikel 7: Inschrijving 
Registratie voor het Golf & Groen Symposium dient te geschieden aan de hand van een  
door de opdrachtgever en/of deelnemer volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier. De  
NGF, NVG en NGA  kunnen toelatingseisen stellen aan de deelnemer. De NGF, NVG en NGA zijn 
gerechtigd om zonder opgave van redenen een deelnemer niet toe te laten tot de opleiding. 
 
Door inschrijving maakt de opdrachtgever en/of deelnemer kenbaar de inschrijving- en  
betalingsvoorwaarden te aanvaarden. 
 
In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te  
sturen. NGF, NVG en NGA behoudt zich het recht voor deze vervanger te weigeren. Opdrachtgever 
dient NGF, NVG en NGA van een eventuele vervanging uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het 
evenement op de hoogte te stellen. 
 
Artikel 8: Datum evenement 
NGF, NVG en NGA zijn gerechtigd de datum en tijden waarop het evenement wordt gehouden 
uiterlijk twee dagen voor de oorspronkelijke aanvang van het evenement te wijzigen. De 
opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht van de NGF, NVG en NGA. Indien de datum 
waarop het evenement plaats zal vinden door de NGF, NVG en NGA wordt gewijzigd, heeft de 
opdrachtgever het recht om de deelname aan het evenement kosteloos te annuleren. 
 
Artikel 9: Annulering evenement 
NGF, NVG en NGA hebben het recht om het evenement uiterlijk twee weken voor aanvang te 
annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van het 
evenement, zulks ter beoordeling van NGF, NVG en NGA, niet wordt behaald. Een dergelijke 
annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van NGF, NVG en NGA. 
 
Een annulering van het evenement door de opdrachtgever dient schriftelijk te worden gedaan.  
 
Bij een annulering door de opdrachtgever tot twee weken voor aanvang van het evenement is  
25 euro aan administratiekosten verschuldigd. Bij een annulering door de opdrachtgever binnen  
twee weken voor aanvang van het evenement blijft het gehele bedrag verschuldigd. 
 
Artikel 11: Overmacht 
Indien sprake is van overmacht van de zijde van de NGF, NVG en NGA, waaronder verstaan wordt dat 
sprake is van een tekortkoming van de NGF, NVG en NGA welke niet te wijten is aan haar schuld noch 
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, 
zal de NGF, NVG en NGA de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Onder overmacht zijn onder meer maar niet uitsluitend begrepen oorlog, terrorisme,  
werkstakingen, vervoersstoringen, natuurrampen, ongevallen en het uitblijven van leveringen  
van leveranciers. 
 
Indien sprake is van overmacht is de NGF, NVG en NGA gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 
 



 
 
Artikel 12: Opschorting en ontbinding 
De NGF, NVG en NGA zijn gerechtigd om de overeenkomst per brief of telefax zonder dat rechterlijke  
tussenkomst vereist is en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn met  
onmiddellijke ingang volledig of voor een deel op te schorten of te ontbinden, onder het behoud  
van haar rechten om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, in het geval dat: 

a) de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en nakoming  
uitblijft binnen veertien (14) dagen nadat een schriftelijke aanmaning door de NGF, NVG 
en NGA aan de opdrachtgever is verzonden; 

b) de NGF, NVG en NGA goede grond heeft om te vrezen dat de opdrachtgever zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen; 

c) de opdrachtgever in surséance van betaling dan wel staat van faillissement verkeert,  
dan wel dat een aanvraag daartoe is ingediend. 

 
Bij een ontbinding of opschorting ingevolge dit artikel 11 wordt iedere vordering van de NGF, NVG en 
NGA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Alle door de NGF, NVG en NGA in verband met het 
voorgaande gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten dienen door de opdrachtgever te worden 
vergoed. 
 
Artikel 13: Gegevens 
Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt worden ten behoeve van de facturering en  
nakoming van de overeenkomst door de NGF, NVG en NGA in haar administratie opgenomen. Door 
de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie  
en/of speciale doeleinden door de NGF, NVG en NGA en door de NGF, NVG en NGA geselecteerde 
bedrijven. Door het tekenen van de overeenkomst geeft de opdrachtgever hiervoor en voor zoveel 
nodig toestemming. 
 
Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of  
verband houden met de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het  
arrondissement Haarlem. 
 
 


