
Voorwaarden lidmaatschap driving range bij Dekker Warmond   

1. Dekker Warmond hanteert verschillende lidmaatschapsvormen. Bij inschrijving dient u aan te geven 

welk lidmaatschap u wilt. 

2. Het gebruik maken van de faciliteiten van Dekker Warmond zonder geldig lidmaatschap óf 

toegangsbewijs resulteert automatisch en met onmiddellijke ingang in verwijdering uit het 

ledenbestand.  

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

4. Indien u geen continuering wenst kunt u het lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde van het 

lidmaatschapstermijn schriftelijk beëindigen via info@dekkerwarmond.nl. 

5. Het risico van tijdelijke ongeschiktheid door ziekte alsmede andere omstandigheden is voor rekening 

van de lidmaatschapshouder. Het lidmaatschap blijft actief en de verplichtingen blijven geldig.  

6. Bij een (langdurige) blessure of zwangerschap dient u een medische verklaring in te leveren 

(info@dekkerwarmond.nl). Na goedkeuring van Dekker Warmond kan uw lidmaatschap voor de 

overeengekomen periode worden gepauzeerd.  

7. De openingstijden worden vastgesteld door Dekker Warmond. Indien deze wijzigen zal u daarvan tijdig 

op de hoogte worden gesteld.  

8. Dekker Warmond behoudt zich het recht voor de openings- en sluittijden aan te passen ten behoeve 

van schoonmaak, onderhoud, inrichting speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen.  

9. Dekker Warmond is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het 

centrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald indien u kunt 

aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent.  

10. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening 

van iedere tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen Dekker Warmond geschiedt geheel 

op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. 

Dekker Warmond zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken.  

11. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Dekker Warmond 

geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar eigen dienstverlening onmogelijk 

maakt, wordt Dekker Warmond ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten 

overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding voor de door u geleden schade van 

Dekker Warmond vorderen.  
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