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ALGEMENE VOORWAARDEN 
1 – Partijen 

1.1 The 37th Hole, Rinkven Clubhouse 
Het clubhuis van golfclub Rinkven gelegen Sint Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde wordt uitgebaat 
door BV 37th Hole in concessie van VZW Rinkven International Golf Club. 

1.2 BV 37th Hole 
Horeca uitbater ingeschreven in de KBO onder nummer 0780.499.216 met maatschappelijke 
zetel  Pastoor Woutersstraat 14 te 1850 Grimbergen. 

1.3 VZW Rinkven International Golf Club 
Golfclub ingeschreven in het KBO onder nummer 0421.602.184  met maatschappelijke zetel Sint 
Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde. 

1.4 Klant 
De natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent. 
 

2 – Toepassingsgebied 
 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand 

gekomen overeenkomst en activiteit die plaatsvindt bij en/of georganiseerd door 37th Hole. 
Onder activiteit wordt verstaan elk vorm en afgeleide van een lunch, diner, meeting, feest, 
receptie, beurs, productlancering en presentatie. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden 
van de klant. 

3 – Offertes 

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen op geen ogenblik 37th Hole binden. Offertes vervallen 
indien zij niet binnen de 30 kalenderdagen werd aanvaard door de klant. 

3.2 De bestelling wordt pas definitief als de klant zijn ondertekende offerte heeft overgemaakt en 
37th Hole schriftelijk heeft bevestigd. 

3.3 Elke wijziging van de bestelling valt steeds ten laste van de klant. 
3.4 Bij ondertekening van de offerte is de klant gehouden tot betaling van het voorschot ten bedrage 

van 40% van de op de totale som, tenzij anders vermeld. Wij zullen onze activiteiten pas 
aanvatten na ontvangst van het voorschot. 
 

4 - Uitvoering van de overeenkomst 
 

4.1 Overmacht 
37th Hole verbindt zich ertoe zich om elke bestelling zo goed als mogelijk uit te voeren, maar kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor het geheel of gedeeltelijk schorsen van de uitvoering 
van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht. Overmacht is elke omstandigheid buiten 
onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. 
Niet limitatief kan dit zijn: stakingen, onverwachte files, brand, bedrijfsstoringen, 
energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet-tijdige levering van 
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…   

4.2 Aansprakelijkheid 
37th Hole is geenszins aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade aan goederen en 
materialen door de klant geplaatst in de vertrekken van 37th Hole. 
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Het is toegestaan onze faciliteiten te gebruiken waarvoor deze voorzien zijn. Elk oneigenlijk 
gebruik van vloeren, muren, plafonds, tafels, enz … kan enkel na uitdrukkelijke toestemming van 
onze medewerker. Beschadigingen aan het gebouw, materiaal of interieur door oneigenlijk 
gebruik of diefstal/schade van eigendommen van derden tijdens de activiteit zullen steeds ten 
laste worden gelegd van de klant.  

4.3 De klant verbindt zich ertoe verantwoordelijk te zijn voor de goederen en materialen die hem 
toebehoren of toebehoren aan leveranciers van de klant. De klant verbindt zich ertoe 
aansprakelijk te zijn voor eventuele diefstal, schade, brand, ongevallen die door deze goederen, 
materialen of personen zouden veroorzaakt worden. 

4.4 Verzekering en veiligheid 
De klant dient zichzelf voldoende te verzekeren tegen alle risico’s die kunnen voortvloeien uit het 
event.  De klant zorgt er voor dat de uitgangen en brandbeveiliging steeds vrij en zichtbaar 
blijven. 

4.5 Vergunningen 
De klant verbindt zich ertoe de nodige vergunningen te voorzien om het event te kunnen laten 
doorgaan. Dit kunnen onder andere zijn: milieuvergunning, Unisono, … 

 

5 – Facturatie 
 

5.1 Offertes worden opgemaakt met indicatieve aantallen. Het definitieve aantal deelnemers dient 
ten laatste vijf werkdagen voor aanvang van het event worden doorgegeven.  

5.2 Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. 
5.3 Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden automatisch en zonder 

voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 1% per maand. Bovendien worden bij niet 
betaling op de vervaldatum de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en niet tot lager bedrag terug te brengen 
schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro. 

5.4 Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk aan ons 
kenbaar te worden gemaakt. 
 

6 – Annulatie 
 

6.1 Elke annulering dient schriftelijk aan 37th Hole worden overgemaakt per email of brief. 
6.2 Bij annulering tot 30 dagen voor de gereserveerde datum wordt een forfaitaire vergoeding van 

€250 aangerekend. 
6.3 Bij annulering minder dan 30 dagen en maximaal 15 dagen voor de gereserveerde datum 

bedragen de annuleringskosten 50% 
6.4 Bij annulering binnen de 15 dagen voor de gereserveerde datum bedragen de annuleringskosten 

100% van het bedrag zoals vermeld op de offerte. 
6.5 37th Hole behoudt zich het recht voor om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van 
faling, aanvraag op basis van de WCO, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke 
wijziging van de juridische of financiële toestand van de klant. 
 

7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die 
voortvloeien uit onze overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd. 


