REGLEMENT
ONLINE BETALEN GV WEDSTRIJDEN 2018
 ALGEMEEN
In 2018 zal er voor al de wedstrijden van Golf Vlaanderen, die via inschrijving
I-golf of GV-app verlopen, online betaald moeten worden.
 BETALEN BIJ INSCHRIJVING
Wanneer u als speler met een geldige licentie (Lid GV club + in orde met federale GV bijdrage 2018)
wenst in te schrijven voor een wedstrijd, georganiseerd door Golf Vlaanderen, zal er bij de
inschrijving een online betaling worden gevraagd.
Het bedrag zal afhankelijk zijn van het type wedstrijd. Na het volbrengen van de online betaling zal de
inschrijving definitief zijn en ontvangt de golfspeler een bevestiging van de betaling.
Bij inschrijving in double, zal de speler die inschrijft de volledige wedstrijdfee (van beide spelers)
betalen
 BETALINGSMIDDELEN
Via het beveiligde betaalplatform zal de speler uit verschillende betaalmiddelen kunnen kiezen. Deze
zijn VISA, Mastercard, Bancontact & Maestro.
Golf Vlaanderen behoudt het recht, betaalmiddelen toe te voegen of te verwijderen.
Als Golf Vlaanderen adviseren we om de bancontact app te gebruiken, dit is een zeer
gebruiksvriendelijke betaalapp.
 UITSCHRIJVEN – ANNULEREN
Wanneer het wedstrijdcomité door omstandigheden gedwongen is om de wedstrijd te annuleren en
er geen mogelijkheid is om de wedstrijd op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, dan zal er een
terugbetaling plaatsvinden van de wedstrijdfee.
Wanneer de geannuleerde wedstrijd echter verplaatst wordt naar een andere datum waarop het
voor u onmogelijk is om deel te nemen, dan zal er tevens een terugbetaling plaatsvinden van de
wedstrijdfee
Wanneer u als speler beslist om uit te schrijven voor een wedstrijd zal Golf Vlaanderen geen
terugbetaling doen.
Enkel in uitzonderlijke gevallen zal een terugbetaling mogelijk zijn:
- Ziekte of ongeval
- Overlijden/begrafenis
- Oproeping of dagvaarding
In elk van deze gevallen zal u een bewijs (medisch attest, aankondiging uitvaartplechtigheid) moeten
kunnen voorleggen binnen de 3 werkdagen na datum van de wedstrijd.
 HULP
Ondervindt u problemen met het inschrijven voor een wedstrijd? Aarzel dan niet contact op te
nemen met Golf Vlaanderen.
Via het YouTube kanaal van Golf Vlaanderen vindt u een instructievideo waar u stap voor stap kan
bekijken wat u moet doen voor een online betaling bij het inschrijven. Klik hier om het filmpje te
bekijken.
Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem • Tel. 02 752 83 30 • Fax. 02 752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be • www.golfvlaanderen.be

