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ALGEMENE WEDSTRIJVOORWAARDEN WCGC  

  

ARTIKEL 1 - Organisatie  

De World Corporate Golf Challenge (WCGC) is een handelsnaam van RMSC B.V., zetel 

houdend te Raamsdonksveer aan de Ruisvoorn 1 en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Breda onder nummer 18063773. Deze voorwaarden hebben betrekking op 

het WCGC toernooi en zijn te vinden op de website van de WCGC : 

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com 

 

  

ARTIKEL 2 - Voorwaarden voor deelname  

Om deel te nemen aan de WCGC wedstrijden, moeten deelnemers aan de volgende criteria 

voldoen: 

 

- In het bezig zijn van een geldige NGF registratie met minimaal handicap 54. 

- In teamverband spelen met 1 medespeler. 

- Samen met de medespeler 1 bedrijf vertegenwoordigen.  

 

Het is niet verplicht dat de medespeler werkzaamheden verricht voor het deelnemende bedrijf. 

 

De wedstijden van de WCGC worden gespeeld met een minimale speelhandicap van 36. De 

minimale speelhandicap op zowel de landelijke – als de internationale finale bedraagt 

handicap 24.   

 

  

ARTIKEL 3 - Wijze van inschrijving en Deelname  

Inschrijven op de wedstrijden van de WCGC kan geschieden door:  

 

- Inschrijven via de website van de WCGC: 

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/inschrijven/  

- Inschrijven bij de deelnemende golfbaan / WCGC Qualified Course 

  

Op de website van de WCGC kan deelnemer zicht inschrijven voor alle WCGC wedstrijden 

welke worden gespeeld in Nederland. Bij de deelnemende golfbaan / WCGC Qualified Course 

kan deelnemen alleen inschrijven voor de daar beschikbare wedstrijden. 

 

Wedstrijden worden over 18 holes gespeeld. Het is mogelijk dat er deelnemende banen zijn 

waar minder dan 18 holes beschikbaar zijn. In dat geval wordt het equivalent van 18 holes 

gespeeld waarbij een hole meerder malen kan worden gespeeld. 

 

Om als team kans te maken op kwalificatie voor de landelijke finale, moeten minimaal 2 

rondes van 9 holes of 18 holes gespeeld worden tijdens de beschikbare wedstrijden. De 

rondes moeten plaatsvinden in één van de door de WCGC opgeven regio’s. Volgende 

scenario’s zijn hierbij mogelijk: 

 

- Regio heeft één deelnemende golfbaan -> Worden alle rondes op deze baan gespeeld 

- Regio heeft twee deelnemende golfbanen -> Worden alle rondes op wisselend op beide 

banen gespeeld. 

 

Wanneer een team minder dan 2 rondes heeft gespeeld, kan deze zich niet kwalificeren voor 

de landelijke finale.  

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/
http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/inschrijven/


Algemene wedstrijdvoorwaarden  

WCGC  

 

 

 

 

 

 

2/3 
Versie 130418 

 

Tijdens de regionale wedstrijden zetten deelnemers als team een score neer.  Score word 

bepaald door optellen van de Stableford punten van beide spelers. Het team met de 

uiteindelijk hoogste opgetelde Stableford score van twee gespeelde wedstrijd rondes, is de 

winnaar van de regio. In het geval van een gelijk spel, zal het team met de hoogste 

gemiddelde handicap tot winnaar worden uitgeroepen.  

 

Bovenstaande regelement geldt ook voor zowel de landelijke – en internationale finale. 

Uitzondering is dat in geval van gelijk spel een sudden death zal worden gespeeld op hole 18. 

 

De WCGC maakt gebruik van externe partijen om de scores tijdens de finale te bepalen. De 

WCGC is in geen geval aansprakelijk voor de uitkomst hiervan.  

  

ARTIKEL 4 - Verloop van de wedstrijd   

De WCGC 2018/2019 loopt van 01-07-2018 tot en met 31-06-2019, 23.59 uur. Data en 

tijdstippen van de regionale WCGC wedstrijden worden gecommuniceerd op onze website. 

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/events/category/2018-2019-events/.   

 

 

 

ARTIKEL 5 - Kosten deelname   

De kosten voor deelname zijn opgebouwd uit 3 componenten: 

1. WCGC fee van €15,00 per persoon, per wedstrijd. 

2. Greenfee deelnemende golfbaan 

3. Kosten horeca arrangement  

 

De WCGC fee is verplicht voor iedere deelnemer. De kosten van de greenfee variëren per 

baan. Het kan zijn dat deelnemer een lidmaatschap of speelrecht heeft op deelnemende 

golfbaan, waardoor deze komt te vervallen. De golfbaan heeft zelf de vrije hand in de hoogte 

van de greenfee. Tijdens het inschrijven ziet deelnemer de prijzen van de WCGC fee en 

eventuele greenfee gecombineerd.  

 

Het horeca arrangement kan verplicht worden gesteld voor alle deelnemers. Dit wordt 

gecommuniceerd bij inschrijving. Wanneer er optionele arrangementen worden 

aangeboden, worden deze nadien gecommuniceerd. Deelnemers kunnen dan 

aangeven of hier wel of geen gebruik van zal worden gemaakt  

 

ARTIKEL 6 - De prijs   

Bij de WCGC zijn er een tweetal prijzen beschikbaar: 

1. Deelname aan landelijke finale 

2. Deelname aan internationale finale 

 

Aan beide prijzen zijn geen kosten verbonden en zijn volledig verzorgt. Deze bestaan uit:  

- Deelname aan wedstrijd op een toonaangevende golfbaan 

- Vlucht + transfer naar locatie (alleen voor internationale finale) 

- Consumpties (bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd) 

- Lunchpakket voor op de baan 

- Diner  

- Overnachtingen (alleen voor internationale finale) 

- Activiteiten (alleen voor internationale finale) 

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/events/category/2018-2019-events/
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- Begeleiding vanuit WCGC nederland  

 

ARTIKEL 7 - Annulering   

Annulering geschiedt volgens artikel 3 van onze algemene voorwaarden. Deze zijn terug te 

vinden op onze website. http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/  

  

ARTIKEL 8 - Overige bepalingen   

De WCGC behoudt zich het recht voor de prijswinnaars bij naam te communiceren op de 

website, in nieuwsbrieven en op social media kanalen. Daarnaast heeft de WCGC het recht 

om teams te diskwalificeren of deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, 

bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de deelnemingsovereenkomst. Als deze 

situatie zich voordoet, wordt er telefonisch of via de mail contact opgenomen, uitleg gegeven 

en gekeken of de situatie kan worden veranderd.     

  

ARTIKEL 9 - Privacy  

Door inschrijving geeft deelnemer toestemming aan de WCGC om persoonsgegevens te 

registreren. Deze worden strikt vertrouwelijk behandelt in overeenstemming met geldende 

privacy wetgeving. Persoonsgegevens zijn ten alle tijden op te vragen door een verzoek te 

sturen naar matthijs@wcgc.nl  

 

  

ARTIKEL 10 -  Aansprakelijkheid  
De WCGC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de wedstrijden. Mocht 

er toch een geschil voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd, dan proberen wij gezamenlijk 

tot een goede oplossing hiervoor te komen. De WCGC is niet aansprakelijk voor enige schade 

geleden door deelname aan deze wedstrijd, zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene 

Voorwaarden WCGC Nederland   

ARTIKEL 11 - Aanpassing  

WCGC behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van 

aanpassing zal bij de nieuwe Algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld. 

  

 

http://netherlands.worldcorporategolfchallenge.com/
mailto:matthijs@wcgc.nl

