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ALGEMENE VOORWAARDEN WCGC Nederland  

  

Deze Algemene Voorwaarden WCGC Nederland zijn van toepassing bij deelname aan door (of in 

samenwerking met) WCGC Nederland georganiseerde beurzen.  

  

  

ARTIKEL 1 – DEFINITIES  

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, 

tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten 

eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist. Indien met betrekking tot 

personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder 

ander geslacht.  

  

1.1     Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van WCGC Nederland.   

1.2  WCGC / WCGC Nederland: Handels naam van RMSC B.V., kantoorhoudende te 

Raamsdonksveer, Ruisvoorn 1 4941 SB, geregistreerd in het handelsregister van de 

Kamers van Koophandel onder nummer 18063773 

1.3      Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een 

Inschrijvingsformulier als Deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld en met wie de 

Organisatoren een                       Deelnemingsovereenkomst hebben gesloten.  

1.4  Deelnemersplatform: een online portal voor de Deelnemer waarin de belangrijke 

informatie is opgenomen betreffende de deelname aan het Evenement.  

1.5 Deelnemingskosten: Alle kosten gerelateerd aan het evenement, waaronder, doch niet 

beperkt tot: WCGC fee, greenfees en arrangementskosten.  

1.6 Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Partner en de  

Organisatoren op grond waarvan de Partner gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan 

het   

Evenement.  

1.7  Deelnemingsvoorwaarden: het geheel van deze Algemene Voorwaarden alsmede de 

algemene voorwaarden Partnershipafspraken WCGC en Algemene wedstrijdvoorwaarden 

WCGC.  

1.8  Evenement: de door of in samenwerking met WCGC Nederland te houden Golfwedstrijden 

of ander evenement.   

1.9  Inschrijver: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een 

Inschrijvingsformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, ongeacht of 

deze aanmelding is geaccepteerd door de Organisatoren.  

1.10  Inschrijvingsformulier: het formulier waarmee een potentiële deelnemer zich aanmeldt 

als Deelnemer aan het Evenement.   

1.11  WCGC fee: het bedrag dat de Inschrijver aan de Organisatoren verschuldigd is voor zijn 

inschrijving voor het Evenement.  

1.12  Organisatoren: WCGC Nederland, al dan niet onder auspiciën van en/of in samenwerking 

met één of meer natuurlijke of rechtspersonen.  

1.13 Deelnemende golfbanen: Golfbaan welke is aangewezen door WCGC Nederland als 

gekwalificeerde golfbaan waar de wedstrijden ten behoeve van de World Corporate Golf 

Challenge worden gespeeld. 
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1.14 Greenfee: kosten welke de deelnemende golfbanen in rekening brengen om een beperkt 

en aan tijdgebonden speelrecht af te geven. 

 

 

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVING  

2.1  Degene die wil deelnemen aan het Evenement, dient zich daarvoor in te schrijven. Het 

inschrijven voor deelname aan het Evenement dient te geschieden middels het 

Inschrijvingsformulier, dat via de online registratiemodule van WCGC Nederland 

beschikbaar is.  

2.2  Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van de Organisatoren.  

2.3 De Inschrijver garandeert de Organisatoren de juistheid van de op het  

Inschrijvingsformulier verstrekte gegevens, met inbegrip van de gegevens over de 

bevoegde vertegenwoordiger van de Deelnemer en de juiste contactpersoon. Eventuele 

onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de 

Inschrijver.   

2.4  De Organisatoren nemen de door hen verkregen gegevens van Inschrijvers op in een 

daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geeft de Inschrijver toestemming 

voor het gebruik en het opslaan van de door Inschrijver verstrekte gegevens. De 

Organisatoren gebruiken de gegevens voor o.a. de organisatie en afhandeling van het 

Evenement alsmede voor WCGC Nederland publicatiedoeleinden via catalogus, website, 

etc. Ook behouden de Organisatoren zich het recht voor om deze gegevens te delen met 

derden voor commerciële doeleinden. Met betrekking tot de verwerking van de gegevens 

van de Inschrijver die geen betrekking hebben op organisatie en afhandeling van het 

Evenement, kan de Inschrijver zijn/haar toestemming op elk gewenst moment intrekken 

door middel van een brief aan de Organisatoren.  

2.5  De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de 

inschrijving door de Organisatoren, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt.   

Bedoelde acceptatie wordt per e-mail door WCGC Nederland bevestigd aan de Inschrijver  

c.q. Deelnemer ter attentie van de op het Inschrijvingsformulier vermelde contactpersoon 

en bevoegde vertegenwoordiger.  

2.6  Inschrijvingen welke wegens geen  beschikbare plaats niet direct kunnen worden 

geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Over deze inschrijvingen wordt 

vóór de  opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist ten aanzien 

van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen plaatsen.  

2.7  De Organisatoren behouden zich het recht voor de inschrijving om hen moverende redenen 

te weigeren. Voorts behouden de Organisatoren zich het recht voor om bij acceptatie van 

de inschrijving voorrang te verlenen aan leden van de medeorganiserende 

verenigingen/organisaties, mits lidmaatschap openstaat op voet van gelijkheid voor 

ondernemingen uit alle lidstaten van de EU.   

2.8 Bij afwijzing van de inschrijving door de Organisatoren zullen eventuele  

(voorschot)betalingen worden gerestitueerd. Bij eventuele latere intrekking van de 

toekenning van een verleende startplaats door de Organisatoren, volgt geen restitutie van 

reeds gemaakte betalingen.  
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2.9  Indien de Inschrijver en/of Deelnemer klachten heeft over de dienstverlening door de 

Organisatoren, dient hij dit onverwijld en schriftelijk mee te delen aan de Organisatoren, 

zodat zij zo nodig en zo mogelijk de klacht kunnen verhelpen.   

ARTIKEL 3 – ANNULERING  

3.1  Een ingediende en geaccepteerde inschrijving kan binnen vijf (5) dagen na de 

bevestigende e-mail van de Organisatoren eenzijdig schriftelijk door de Deelnemer 

kosteloos worden ingetrokken. Na ommekomst van bedoelde vijf (5) dagen kan de 

inschrijving niet meer eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken of gewijzigd, 

ongeacht of het gaat om intrekking of wijziging van de te spelen wedstrijd of van de 

daaraan (eventueel) gekoppelde golfbaan. Indien een Inschrijver een inschrijving wenst 

te annuleren of te wijzigen na de hiervoor bedoelde periode van vijf (5) dagen, zal een 

daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan de Organisatoren 

dienen te worden gedaan.  

 

De WCGC fee blijft de Inschrijver in geval van annulering te allen tijde verschuldigd, Ook de 

kosten voor de greenfee en horeca arrangement zijn in geval van annulering te allen tijde 

verschuldigd, tenzij de inschrijving binnen vijf (5) dagen na bevestiging door de 

Organisatoren correct is geannuleerd als omschreven in de eerste zin van dit lid.  

3.2  Op de vergoedingen genoemd in artikel 3.1 zal de verschuldigde BTW in rekening worden 

gebracht. 

3.3 Wanneer Deelnemer na sluiting van de inschrijving nog in wil schrijven, vervalt artikel 3.1. 

Deelnemer verwerpt hierbij ieder recht op annulering.   

  

ARTIKEL 4 – VOORBEHOUD WIJZIGINGEN   

4.1        De Organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere 

omstandigheden, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de in 

de Deelnemingsvoorwaarden en inschrijvingsformulier vermelde data en tijden van het 

Evenement, de ten behoeve van de Deelnemer vastgestelde golfbaan en/of golfwedstrijd 

dan wel in zeer uitzonderlijke omstandigheden het concept van het Evenement te wijzigen, 

dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer 

geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of 

geleden schade. 

4.2  Wijzigingen van data, tijden, golfbaan en/of golfwedstrijd en het concept als vermeld in 

artikel 4.1 geven de Deelnemer niet het recht diens inschrijving geheel of gedeeltelijk te 

annuleren. Artikel 3 blijft onverkort van toepassing.  

4.3  Vindt het Evenement geen doorgang, dan worden de inschrijving en de 

Deelnemingsovereenkomst als vervallen beschouwd en zullen de door de Deelnemer aan 

de Organisatoren gedane betalingen worden gerestitueerd met uitzondering van de WCGC 

fee en onder aftrek van de reeds voor de Organisatoren ontstane kosten terzake van het 

Evenement. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Deelnemers omgeslagen 

op basis van evenredigheid. Deze restitutie zal plaatshebben binnen zestig (60) dagen 

nadat de Organisatoren het besluit hebben genomen het Evenement geen doorgang te 

doen vinden.  
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ARTIKEL 5 – EXPOSITIEPROGRAMMA EN DEELNEMERS   

5.1 De Organisatoren zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het Evenement en 

de aldaar aanwezige stands en personen voor marketingdoeleinden van de Organisatoren.   

De Deelnemer en het door de Deelnemer ingeschakelde personeel dienen de 

openbaarmaking van de opnamen te gedogen.   

  

ARTIKEL 6 – BETALINGSVERPLICHTINGEN  

6.1  De Deelnemer is alle Deelnemingskosten verschuldigd. Betaling dient te geschieden 

uiterlijk op de vervaldatum van de betreffende nota(‘s). Alle verschuldigde bedragen worden 

vermeerderd met BTW.  

6.2  De Deelnemingskosten worden, met uitzondering van de WCGC fee (dat bij inschrijving in 

rekening zal worden gebracht), gefactureerd door de deelnemende golfbanen. De 

Deelnemingskosten worden voorafgaand aan het evenement gefactureerd. Welke termijn 

hiervoor wordt gehanteerd door de deelnemende golfbanen, is aan haar zelf om deze te 

bepalen.  

6.3  Indien een Deelnemer de door hem verschuldigde bedragen niet volledig binnen de 

daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan, is artikel 10 onverkort van toepassing. De 

Deelnemer kan in dat geval geen restitutie van reeds betaalde bedragen vorderen.   

6.4  Indien de Deelnemer van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient 

hij dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd mee te delen aan de 

Organisatoren, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op vermindering van het 

factuurbedrag vervalt.   

6.5  De Organisatoren zijn gerechtigd betalingen van een Deelnemer eerst in mindering te 

brengen op diens nog openstaande schulden uit hoofde van eerdere Evenementen.  

 

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN   

7.1  De Organisatoren zijn rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd 

aan het Evenement. De Organisatoren kunnen Deelnemers en andere derden schriftelijk 

toestaan om op een door de Organisatoren voorgeschreven wijze gebruik te maken van 

deze intellectuele eigendomsrechten.   

7.2 Het is niet toegestaan op welke manier dan ook, gebruik te maken van de intellectuele 

eigendommen van de Organisatoren welke toebehoren aan het evenement, tenzij hier 

schriftelijk toestemming voor is verleend door de Organisatoren. 

  

ARTIKEL 8 – CATALOGUS EN PROMOTIE 

Door of namens de Organisatoren kan een catalogus en/of promotiemateriaal worden 

uitgegeven en/of een internetsite worden ingericht, samengesteld uit de Deelnemers. De 

Organisatoren gebruiken hiervoor de bij hen beschikbare informatie, zoals logo’s, websites 

en bedrijfsomschrijving, om uiting te geven aan het toernooi. Wanneer Deelnemer 

zwaarwegende redenen heeft hier geen toestemming voor te geven, moet dit per 

aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. De Organisatoren behouden zich het 

recht voor in eigenbeheer een eventuele catalogus en/of promotiematerialen en/of 

internetsite te creëren en te distribueren. Indien informatie ontbreekt bij de Organisatoren, 

zoals logo’s, websites en bedrijfsomschrijving, is Deelnemer verplicht deze op verzoek van 
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de Organisatoren tijdig en volledig te verstrekken. Het niet tijdig c.q. volledig verstrekken 

van de opgaven komt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. De Organisatoren 

en de door hen aangestelde redactie zijn niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of 

omissies in de catalogus en/of promotiematerialen en/of internetsite, tenzij sprake is van 

grove onachtzaamheid of opzet van de Organisatoren (en/of de door de Organisatoren 

ingeschakelde derden).  

  

ARTIKEL 9 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID, WAV  

9.1  Zowel de Deelnemers als de deelnemende golfbanen zijn verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van de vereiste vergunningen en toestemmingen terzake van zijn deelname aan 

- en zijn activiteiten gerelateerd aan het evenement, alsmede voor de naleving van de in 

relatie tot diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.  

9.2  De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden 

door de Deelnemer, door diens personeel, door personen die in opdracht van de 

Deelnemer werkzaam zijn, door houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of 

doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers tenzij sprake is van opzet 

dan wel grove schuld van de Organisatoren.  

9.3  De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade 

van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van 

personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van 

houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen 

wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door hem wordt 

veroorzaakt.  

9.4  De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken, die anderen in verband  

met zijn handelen of nalaten tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.  

9.5  De Organisatoren onthouden zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen 

waarbij zij geen partij zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen 

Deelnemers onderling of geschillen tussen Deelnemers en deelnemende golfbanen.  

9.6  Elke aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot het bedrag dat onder de 

betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatoren wordt uitgekeerd, met 

dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van WCGC 

Nederland is beperkt tot de door de Deelnemer op grond van diens inschrijving 

verschuldigde Deelnemingskosten.  

 

ARTIKEL 10 – NIET-NAKOMING  

10.1  De Organisatoren zijn bevoegd om tegen een Deelnemer, zijn personeel, personen die 

voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en tegen houders van aan hem verstrekte 

deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling 

van de Deelnemingsvoorwaarden handelen of een door of namens de Organisatoren  

verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonodig op 

kosten van de Deelnemer voorzieningen en maatregelen te treffen, waaronder, doch niet 

beperkt tot:    

- het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Deelnemingsovereenkomst zonder dat 

voorafgaande ingebrekestelling vereist is; en/of  
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- de aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of (doorlopende) toegangsbewijzen te doen 

intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het Evenement en/of de golfbaan met 

onmiddellijke ingang te ontzeggen; en/of  

- ingeval van niet-tijdige c.q. niet-volledige betaling door de Deelnemer de wettelijke 

handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in 

rekening te brengen over de geldvordering(en).  

10.2  Een en ander laat het recht van de Organisatoren om volledige vergoeding van eventueel 

geleden en/of te lijden schade te vorderen onverlet.  

  

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN  

11.1  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd 

wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van 

kracht blijven. De Organisatoren zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging 

van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  

11.2  Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de Deelnemer 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere 

verwijzing naar of toepasselijk verklaring van algemene voorwaarden van de Deelnemer, 

bijvoorbeeld op facturen.   

11.3  Naast de Algemene Voorwaarden zijn de ‘Algemene wedstrijdvoorwaarden WCGC’ en 

‘Algemene voorwaarden Partnershipafspraken WCGC Nederland’ van toepassing onder de 

noemer Deelnemingsvoorwaarden. Indien en voor zover de ‘Algemene 

wedstrijdvoorwaarden WCGC’ strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de 

‘Algemene wedstrijdvoorwaarden WCGC’ tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.   

11.4  Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk 

dat door de Organisatoren is ondertekend.  

  

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN  

12.1  Op de Deelnemingsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisatoren 

enerzijds en de Deelnemer en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.   

12.2  In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Deelnemingsvoorwaarden of uit daaruit 

voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit 

geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een 

geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.  

12.3  In het geval een Deelnemer dan wel Inschrijver om wat voor reden dan ook geen aan de 

Organisatoren bekende woon- of verblijfplaats meer heeft, kiest de Deelnemer woonplaats 

ten kantore van WCGC Nederland, aan de Ruisvoorn1 te Raamsdonksveer, Nederland 

voor alle aanzeggingen en dergelijke die de Organisatoren in verband met (de uitvoering 

van) de Deelnemingsvoorwaarden mochten willen doen.  

  

ARTIKEL 13 – RESTBEPALING   

13.1  In alle gevallen waarin de Deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden 

geacht, beslissen de Organisatoren.   
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13.2  De Deelnemingsvoorwaarden zijn ook opgesteld in de Engelse taal. De Nederlandse tekst 

van de Deelnemingsvoorwaarden is beslissend (in geval van kennelijke tegenstrijdigheden 

of onduidelijkheden).   

13.3  De Algemene Voorwaarden voor deelneming aan door (of in samenwerking met) WCGC 

Nederland georganiseerde evenementen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

Breda.   

  

 


