Terms & Conditions
“Op de website www.laarbeeksegolfkampioenschappen.nl koopt u een deelnamebewijs voor de Laarbeekse open golfkampioenschappen. Na het overmaken van het inschrijfgeld ontvangt u een email welke dienst
doet als uw deelnamebewijs. Neem deze email en uw legitimatie dan ook mee naar de speeldag, dit zal
worden gecontroleerd bij aankomst. Met het kopen van het ticket gaat u ook akkoord met de volgende
voorwaarden:
• Het is niet mogelijk om een ticket te retourneren.
• Het is niet mogelijk om uw ticket over te dragen aan anderen zonder de organisatie daarvan op de hoogte te brengen.
•Wanneer u uw ticket over wenst te dragen aan een andere persoon dient deze zich altijd te kunnen
legitimeren bij aankomst en dient deze op voorhand zijn NGF-nummer en handicap door te geven aan de
organisatie. Dit in verband met het samenstellen van de wedstrijd.
• De Laarbeekse open hanteert een “first come - first serve” principe. Dit houdt in dat inschrijvingen die
plaats vinden na het bereiken van het maximum van 100 deelnemers automatisch op een wachtlijst geplaatst zullen worden. De organisatie borgt deze maximum grens door het hanteren van een maximum
aantal inschrijfplekken te stellen op de website. Omdat sponsorpakketten en deelnames soms door elkaar
lopen kan dit mogelijkerwijs overschreden worden, wij zullen u daar altijd van op de hoogte brengen en
indien gewenst uw betaling terugstorten.
• Het is niet mogelijk een buddy aan te geven bij uw inschrijving het is echter niet mogelijk om uw complete flight zelf samen te stellen. We hechten als organisatie belang aan een golfdag waarbij verbinding met
diverse deelnemers centraal staat en zullen de flights dan ook altijd zelf samenstellen.
• Er is een beperkt aantal buggies beschikbaar op Golfclub de Overhorst. Deze dienen ten alle tijden door
de deelnemers zelf besproken te worden met de clubleiding aldaar. “

