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VOORWAARDEN GEBRUIK HGE PAS 
 
• Op de HGE-golfbanen kunnen klanten gebruik maken van een HGE-klantenpas (verder te noemen: Pas). 

Met deze Pas kan worden afgerekend in de horeca en bij de ballenautomaat op de driving range. De Pas is 
alleen geldig op de uitgegeven locatie. 

 
• Op de Pas staan twee aparte saldi, een voor de ballenmachine en een voor de horeca.  

 
• Stortingen op de Pas kunnen door de klant per pin worden gedaan via de receptie en bar.  

 
• Er kan via de Pas geen fooi gegeven worden.  

 
• Bij sommige-les en speelpakketten en lidmaatschappen is een Pas inbegrepen. De Pas wordt eenmalig 

uitgereikt en blijft geldig tijdens de duur van een les- en speelpakket en | of lidmaatschap.  
 

• Afhankelijk van de voorwaarden van een pakket of lidmaatschap kan er op een Pas een tegoed staan (b.v. 
voor ballen) of kan er via een Pas voordeel/ korting worden gegeven. 
 

• Een Pas uitgegeven aan een lid is persoonlijk. Voordelen/ kortingen die verbonden zijn aan een bepaald 
lidmaatschap zijn dan ook voor persoonlijk gebruik. Het is ook niet mogelijk om deze Pas te gebruiken voor 
het betalen van (golf)evenementen.  
 

• Tegoeden op een Pas worden niet teruggestort op een bankrekening of als contant geld terugbetaald. De 
enige uitzondering hierop is als HGE besluit het gebruik van de Pas binnen de organisatie (dus in zijn 
algemeenheid) af te schaffen, waardoor een Pas onbruikbaar wordt. 

 
• Opgebouwde tegoeden op een Pas blijven geldig, ook als een persoon geen lid meer is.  

 
• Bij betalingen in de horeca met een Pas zijn klanten zelf verantwoordelijk voor een voldoende saldo op de 

Pas en voor een correcte afrekening.  
 
• Het is niet verplicht om een HGE-Pas te gebruiken; het risico van het gebruik van een Pas is dan ook voor 

de gebruiker. HGE, of de HGE-golfbaan die de Pas heeft uitgegeven, is niet verantwoordelijk voor een 
correct saldo van een Pas, anders dan een juiste administratieve verwerking van bij- en afboekingen. 
 

• Bij verlies of diefstal van een Pas kan de verloren kaart, en het saldo dat er op staat, worden geblokkeerd 
bij de receptie. HGE, of de HGE-golfbaan die de Pas heeft uitgegeven, is niet verantwoordelijk voor 
afschrijvingen (na diefstal) van de Pas. 
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• Voor een Pas geldt een borg. Dit bedrag wordt teruggeven als een Pas weer wordt ingeleverd.  
 

• Bij het verstreken van een nieuwe Pas na verlies of diefstal, zal door ons € 5,= in rekening gebracht 
worden. 

 
• Een storting van een uitzonderlijk hoog bedrag (indicatie: meer dan € 200,=) op een Pas kan door HGE, en 

haar golfbanen, worden geweigerd. Dit kan ook achteraf, als storting al heeft plaatsgevonden.  Wat als 
uitzonderlijk (en niet gewenst) wordt gezien is ter beoordeling aan HGE. 

 
• Indien een gebruiker van een Pas zich niet houdt aan de voorwaarden van de HGE-pas, kan HGE de 

mogelijkheid van het gebruik van een Pas stopzetten. 
 

 


