
 

Disclaimer 

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat 

u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een 

werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde 

Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot 

deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie 

die daarin is opgenomen indien u deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt. 

1. Definitie Website 

 

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Info Service Belgium N.V. (meer gegevens 

hierna onder punt 2 "Uitgever"), en alle informatie en materiaal die de Website bevat. 

 

Deze Website kan tevens links bevatten naar websites die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze 

Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. Info Service Belgium N.V. heeft deze niet nagezien 

en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites 

die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat 

wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat Info Service 

Belgium N.V. de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of 

aanbeveelt. Evenmin geeft Info Service Belgium N.V. een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de 

exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden 

kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden. 

 

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen.  

2. ‘Opdrachtgever’, ‘Uitgever', ‘Gebruiker', ‘Partner Golf Club’ 

De opdrachtgever van deze website is: 

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw 

Leuvensesteenweg 643 

1930 Zaventem 

België 

BE 0476.916.039 

De uitgever van deze Website is: 

Info Service Belgium N.V.  

Dok 2 

9000 Gent 

België 

BE 0431.375.925 

De Gebruiker van deze Website is: 

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Info Service Belgium N.V. in een contractuele relatie van welke 

aard dan ook staat of komt te staan door deze Website te gebruiken. 



De Partner Golf Club is een golf club die gebruik maakt van de diensten van Info Service Belgium N.V., meer 

bepaald de i-golf applicatie, om onder meer online reservaties aan te bieden via deze Website. 

3. Intellectuele eigendomsrechten 

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het 

bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Info Service Belgium N.V. Deze informatie en dit 

materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op 

voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in 

deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met 

gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Info Service Belgium 

N.V.  

4. Persoonlijke levenssfeer 

(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens) 

Gelieve te noteren dat Info Service Belgium N.V. de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens 

die werden verzameld via deze Website. 

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat Info Service Belgium N.V. persoonlijke 

gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het naleven van alle 

wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, het beheer van de contractuele en precontractuele 

relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de 

controle van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie of direct marketing van producten die worden 

gepromoot door Info Service Belgium N.V. of door haar verbonden vennootschappen. 

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Info Service Belgium N.V. 

verbonden vennootschappen of aan onderaannemers, externe dienstverleners (outsourcing) en aan andere 

medewerkers of andere personen krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of als een wettig 

belang dit rechtvaardigt. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon 

gevestigd is in een land dat geen lid is van de Europese Unie en al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. 

U stemt ermee in dat de in België of in het buitenland gevestigde onderaannemers en externe dienstverleners van 

Info Service Belgium N.V. de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben mededelen aan alle Belgische of 

buitenlandse bevoegde instanties krachtens een wettelijke verplichting die van toepassing is in het land waar deze 

onderaannemers of externe dienstverleners een vestiging hebben. Die instemming geldt tevens wanneer het gaat om 

een land dat geen lid is van de Europese Unie en dat al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. De 

verbonden vennootschappen mogen als verantwoordelijke voor de verwerking van de door Info Service Belgium 

N.V. bezorgde gegevens gebruiken ter voorkoming van misbruik of fraude, commerciële prospectie en direct 

marketing, evenals voor alle andere aangegeven doeleinden. Wanneer Info Service Belgium N.V. uw 

persoonsgegevens vraagt via deze Website en u niet wenst te antwoorden, dan kan die weigering het ontstaan van 

contractuele relaties beletten. Binnen Info Service Belgium N.V. en haar verbonden vennootschappen wordt de 

toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze 

gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U hebt het recht om te vragen, schriftelijk of via de 

Website en kosteloos, dat Info Service Belgium N.V. en haar verbonden vennootschappen zouden ophouden uw 

persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor commerciële prospectie of direct 

marketingdoeleinden. 

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist zijn. Om 

deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar Info Service 

Belgium N.V. op het bovenvermeld adres. 

Cookies worden op de Website gebruikt om de dienst die u geleverd wordt te verbeteren. Cookies zijn kleine 



tekstbestanden die op uw harde schijf bewaard worden. Info Service Belgium N.V. kan cookies gebruiken om de 

navigatie op de Website te vergemakkelijken en om de Dienst die u aangeboden wordt te personaliseren. U kunt uw 

internetbrowser zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een cookie wordt aangeboden, of dat alle cookies 

systematisch geweigerd worden. U erkent dat efficiënte navigatie op de Website mogelijk in het gedrang komt 

wanneer u cookies weigert. 

5. Vertrouwelijkheid 

Alle informatie of materiaal die naar Info Service Belgium N.V. wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld 

overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.  

6. Online aanbiedingen en totstandkoming online reservaties 

6.1 Aanbiedingen voor online reservaties  
 
De Website bevat onder meer een voorstelling van Belgische golf clubs, en biedt de 
mogelijkheid tot het online reserveren van tee times en golf lessen bij partner golf clubs die 
gebruik maken van de achterliggende i-golf software. 

De correctheid van de informatie over deze aanbiedingen is de verantwoordelijkheid van de 
partner golf clubs. Op deze Website kunnen ook speciale promoties aangeboden worden door 
de partner golf clubs. 

De vermelde prijzen voor de aanbiedingen zijn inclusief BTW. De vermelde aanbiedingen zijn 
geldig zolang ze online staan op de Website of zolang het tijdslot voor de reservatie nog 
beschikbaar is. 

Het zijn tevens de partner golf clubs die de betalingsvoorwaarden bepalen. 

6.2. Totstandkoming online reservaties 

Om als gebruiker van deze Website een online reservatie te plaatsen, dient de gebruiker of in 
het bezit te zijn van een geldige en geactiveerde Belgische golf federatiekaart waarvan hij zijn 
paswoord kan aanvragen bij zijn golf club, of een account aan te maken via de Website. Door 
het aanmaken van een account of het aanloggen met federatiekaart en paswoord verklaart de 
gebruiker zich akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden en reservatievoorwaarden. 

De gebruiker die een account aanmaakt verzekert dat hij correcte, volledige en actuele gegevens 
invult. 

De gebruiker bevestigt dat hij de Algemene Voorwaarden aandachtig heeft gelezen en de 
inhoud ervan heeft goedgekeurd. 

6.3. Online betalingen 

De partner golf clubs bepalen die de betalingsvoorwaarden voor hun desbetreffende 
aanbiedingen. Indien de partner golf club online betaling toelaat of verplichte online betaling 



hanteert, verzekert de gebruiker die overgaat tot online betaling gerechtigd te zijn om online 
betalingen uit te voeren. 

6.4.  Annuleringsvoorwaarden verkoop op Afstand 

Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand 
(artiekl 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een 
periode van 14 werkdagen zonder opgave van redden te retourneren. Dit recht op ontbinding 
heeft slechts betrekking op geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten 
zoals aangeboden onder online reservatie op deze Website. 

6.5. Uitvoering van de diensten door de partner golf club en de gebruiker 

De reservatie via deze Website verbindt de partner golf club en de gebruiker die online 
reserveert. Info Service Belgium N.V. is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
diensten. 

De partner golf club is de enige verantwoordelijke om de dienst op zijn golf club vlot te laten 
verlopen voor de gebruiker, alsook voor eventuele terugbetalingen volgens de geldende regels 
van de partner golf club. 

Info Service Belgium N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig ongemak geleden 
door de gebruiker bij aanpassingen of werkzaamheden aan het terrein. 

 De gebruiker verbindt er zich toe de interne regels van de desbetreffende golfclub (die 
beschikbaar zijn op de website van de golfclub) te respecteren. Deze regels definiëren onder 
andere dress code alsook tijdslimiet om zich aan te melden voor de start van een tee time (vaak 
15 minuten voor aanvang van de tee time). 

6.6. Terugbetalings- en annuleringsmodaliteiten 

Alle terugbetalings- en annuleringsmodaliteiten geschieden volgens de regels van de 
desbetreffende club. Annuleren kan in bepaalde gevallen online indien de club dit zo heeft 
ingesteld.  

Echter kunnen geen terugbetalingen online geschieden, daartoe dient de gebruiker de 
desbetreffende club rechtstreeks te contacteren.  

7. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen 

worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving  

8. Autonomie en wijzigingen 



Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen 

de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de 

afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. 

Info Service Belgium N.V. kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder 

voorafgaande kennisgeving wijzigen.  

9. Aansprakelijkheid van derden 

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de 

gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft 

aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

Het niet inroepen of afdwingen door Info Service Belgium N.V., zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten 

voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen 

enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan 

enig recht of enige vordering.  

 

10. Aansprakelijkheid van uitgever 

Info Service Belgium N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of 

fouten in de werking van deze Website. 

Storingen, onderbrekingen of fouten in de electronische werking van deze Website kunnen in geen geval aanleiding 

geven tot enige financiële compensatie. 


