
 

  
Gebruikersvoorwaarden tassenloods 

 

VERGOEDING / OPZEGGING 

1. Deze gebruiksovereenkomst gaat in op een gewenste datum  tot wederopzegging. 

2. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend voortgezet voor een 

periode van een jaar, aanvangende op 1 januari van elk jaar. 

3. Opzegging door een der partijen dient schriftelijk en tenminste dertig dagen vóór afloop van de 

huurperiode te geschieden. Indien de gebruiksovereenkomst niet op de bovenbeschreven wijze is 

opgezegd wordt deze geacht voor een jaar verlengd te zijn. 

GEBRUIKSVERGOEDING    

De gebruiksvergoeding bedraagt jaarlijks: 

€ 75 voor een bovenlocker 

€ 90 voor een benedenlocker 

€105 voor een benedenlocker met elektra aansluiting 

Indien de gebruikersvergoeding niet voor het gehele jaar wordt aangegaan, wordt de vergoeding berekend 

pro rata over het aantal gehele maanden van de gebruikersovereenkomst. 

2. De vergoeding wordt jaarlijks, tezamen met het speelrecht via een nota in rekening gebracht en dient 

binnen 30 dagen voldaan te worden.  

3. Indien de gebruiker in gebreke blijft om de vergoeding te betalen is de beheerder na een aanmaning, 

gerechtigd na een maand de gebruiksovereenkomst te ontbinden. 

4. Het is de beheerder toegestaan om de huurprijs te verhogen indien het CPI-indexcijfer, zoals 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd, hiertoe aanleiding geeft. De 

verhoging wordt uiterlijk op 1 november kenbaar gemaakt. De verhoging gaat dan in op 1 januari van het 

daarop volgende jaar. 

BESTEMMING EN GEBRUIK 

1. In de locker mogen uitsluitend golftassen, trolleys  en golfaccessoires geplaatst worden. 

Het is verboden om ontvlambare goederen in de lockers te plaatsen of reparaties in de tassenloods te 

verrichten. 

2. Het is verboden in de tassenloods te roken of open vuur te gebruiken. 

3. Het is niet toegestaan om in de golftas etenswaren e.d. achter te laten, i.v.m. mogelijke overlast door 

ongedierte, etc. 

4. Indien de locker voorzien is van een stroomvoorziening, mag de gebruiker de elektriciteit uitsluitend 

gebruiken voor het opladen van de accu van zijn/haar trolley. Voor eventuele schade veroorzaakt door 

oververhitting, kortsluiting of overbelasting is de gebruiker aansprakelijk. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door storingen in de 

stroomvoorziening. 

ONDERHOUD 

1. Het onderhoud van de locker komt voor rekening van de beheerder. 

Namens de beheerder zal de door de clubhuiscommissie aangewezen persoon het eerste aanspreekpunt 

naar de gebruikers zijn. 

2. De gebruiker dient de locker te allen tijde schoon en netjes houden. 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

GEBRUIK ALGEMEEN 

1. De gebruiker is verplicht het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bestemming te gebruiken en 

zoveel als mogelijk schade aan de in gebruik gegeven locker en aan de tassenloods zelf te voorkomen. 

Schade ten gevolge van onzorgvuldig gebruik van de locker of gebruik in strijd met de bestemming komt 

voor rekening van gebruiker. 

2. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder 

rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan derden. 

Beheerder is bevoegd om in geval van misbruik als bedoeld in lid 2 van dit artikel de 

gebruikersovereenkomst te beëindigen. 

3. De toegangssleutel (token) van de tassenloods blijft eigendom van beheerder, die hem tegen een 

borgsom van € 25,- beschikbaar stelt aan gebruiker voor de duur van de huurperiode. 

Bij beëindiging van deze periode ontvangt de gebruiker de borgsom tegen inlevering van de token, onder 

aftrek van eventuele kosten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de locker. 

4. De tassenloods is van 07.00 uur t/m 22.30 uur toegankelijk voor gebruikers van een locker. Deze 

beperking houdt verband met de aanwezige alarminstallatie. Indien de aanvangstijd van een clubwedstrijd 

hiertoe aanleiding geeft, zal de openingstijd wordt vervroegd 

Indien de openingstijden door het bestuur aangepast worden, zullen de gebruikers via de gewone 

communicatiekanalen van de KGC geïnformeerd worden worden. Een wijziging van de 

gebruikersovereenkomst blijft achterwege. 

 

Art. 7. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Beheerder is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade aan de in het gehuurde  
ondergebracht ondergebrachte goederen.  
2. De gebruiker kan desgewenst de eigen goederen verzekeren via de eigen inboedelverzekering of    
hiertoe een afzonderlijke verzekering af sluiten. 

  


