
Algemene Voorwaarden  

Golf Fun Factor Golf Cursussen en Lessen 

Aangeboden door Tee Time II CV 

 
 

Definities: 
● Tee Time II (hierna: TT), gevestigd te Dorpsplein 27, 3235 AD Rockanje, biedt onder de handelsnaam Golf Fun 

Factor (hierna: GFF) via de website www.golffunfactor.nl  Golf Fun Factor cursussen aan 
● Golf Fun Factor Cursus: Een golf cursus of golfles die door TT onder de naam Golf Fun Factor wordt aangeboden. 
● GFF Cursus: Een Golf Fun Factor cursus 
● Golf Professional: De persoon of organisatie die de Golf Fun Factor cursussen uitvoert 
● Deelnemer: de klant die voor een GFF Cursus betaald heeft 
● Een klant gaat pas een (contractueel bindende) relatie aan met TT op het moment dat de factuur betaald is.  
● TT zal vanaf het moment dat de klant betaald heeft als tussenpersoon fungeren tussen de klant en de 

Golfprofessional.  
● TT zal alleen de eerste afspraak met de Golfprofessional inplannen; alle vervolgafspraken worden door de 

Golfprofessional direct met de deelnemers gemaakt. 
  

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TT betreffende de deelname aan GFF 

Cursussen. 
2. De voorwaarden geldend bij de geboekte Golfprofessional zijn tevens van toepassing betreffende de deelname 

aan GFF Cursussen. 
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient 

deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
4. Indien TT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen 

daarvan niet van toepassing zijn, of dat TT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

5.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze anders dan mondeling, 
schriftelijk zijn bevestigd. Via mail, whatsapp, messenger  

  
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst  

1. De overeenkomst tussen TT en de Klant met betrekking tot de GFF Cursus komt tot stand op het moment 
dat de Klant de van TT te ontvangen factuur voor die GFF Cursus voldaan heeft. 

2. Aanmelden kan via  de website www.golffunfactor.nl. 

 

  

http://www.startendegolfers.nl/
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Artikel 3 Annulering van een GFF Cursus/golfles  

 

 De klant heeft het recht de GFF Cursus te annuleren: 

 
1. Binnen 7 dagen na betaling en meer dan 14 dagen voor uw eerste golfles 

Indien u binnen 7 dagen na betaling uw bestelling annuleert én meer dan 14 dagen voor de eerste les, dan 
ontvangt u volledige restitutie van uw betaling minus 25 Euro kosten. Indien u al lesmateriaal heeft ontvangen 
van ons, zullen wij het retour bedrag overmaken nadat wij het lesmateriaal terug hebben ontvangen. 
Verzendkosten worden in mindering gebracht van het te restitueren bedrag. Indien het lesmateriaal al 
aangebroken is of niet meer in originele staat verkeert, zullen deze materialen in rekening gebracht worden.   
 

2. Binnen 14 dagen na betaling en meer dan 14 dagen voor uw eerste golfles 
Indien u binnen 14 dagen na betaling uw bestelling annuleert én meer dan 14 dagen voor de eerste les, dan 
ontvangt u volledige restitutie minus 170 Euro kosten. Indien u al lesmateriaal heeft ontvangen van ons, zullen 
wij het retour bedrag overmaken nadat wij het lesmateriaal terug hebben ontvangen. Verzendkosten worden in 
mindering gebracht van het te restitueren bedrag. Indien het lesmateriaal al aangebroken is of niet meer in 
originele staat verkeert, zullen deze materialen in rekening gebracht worden.   
 

3. Meer dan 14 dagen na uw betaling en meer dan 7 dagen voor uw eerste golfles 
Als u een GFF Cursus meer dan 14 dagen na uw betaling én meer dan 7 dagen voor de eerste golfles wilt 
annuleren, brengen wij u 220 Euro kosten in rekening. Het retour bedrag zal verrekend worden met deze 
kosten en zo spoedig mogelijk teruggestort worden. Indien u al lesmateriaal heeft ontvangen van ons, zullen 
wij het retour bedrag overmaken nadat wij het lesmateriaal terug hebben ontvangen. Verzendkosten worden 
in mindering gebracht van het te restitueren bedrag. Indien het lesmateriaal al aangebroken is of niet meer 
in originele staat verkeert, zullen deze materialen in rekening gebracht worden.   
 

4. Binnen 7 dagen of minder voor uw eerste golfles 
Als u een GFF Cursus 7 dagen of minder voor de eerste golfles wilt annuleren, zal er geen restitutie 
plaatsvinden van het cursusgeld. Indien u al lesmateriaal heeft ontvangen van ons, zullen wij het retour 
bedrag voor dat lesmateriaal overmaken nadat wij het lesmateriaal terug hebben ontvangen. 
Verzendkosten worden in mindering gebracht van het te restitueren bedrag. Indien het lesmateriaal al 
aangebroken is of niet meer in originele staat verkeert, zullen deze materialen in rekening gebracht 
worden.  
 

5. In geval van late betaling 
Indien de eerste les aanvangt binnen 14 dagen van de betaling, dan zijn alleen lid 3 en lid 4 van dit Artikel van 
toepassing op een annulering. Bij een betaling binnen 7 dagen van de eerste les is alleen lid 4 van dit Artikel van 
toepassing op een annulering. 
 

6. Vervanging door een derde 
Zie hiervoor artikel 8, lid 2. 
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Artikel 4 Tussentijdse beëindiging door de klant  
1. Indien de klant, na aanvang van de GFF Cursus, de GFF Cursus wenst te beëindigen of anderszins niet aan de 

GFF Cursus deel wil nemen, is de klant betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op 
enige restitutie of kwijtschelding. 
 

2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies 
of overlijden. In dit geval is een verklaring van de huisarts noodzakelijk. Het door TT te restitueren bedrag wordt 
berekend aan de hand van de uitgevoerde golflessen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke 
tussentijdse beëindiging door de klant, vermeerderd met eventueel reeds door TT ten behoeve van de klant 
gemaakte kosten. Het te restitueren bedrag is maximaal 30% van de betaalde cursuskosten. Indien men al 
lesmateriaal heeft ontvangen van ons, zullen wij het retour bedrag voor dat lesmateriaal overmaken nadat wij 
het lesmateriaal terug hebben ontvangen. Verzendkosten worden in mindering gebracht van het te restitueren 
bedrag. Indien het lesmateriaal al aangebroken is of niet meer in originele staat verkeert, zullen deze materialen 
in rekening gebracht worden.  

 
3. Tussentijdse beëindiging van de GFF Cursus dient schriftelijk te worden gemeld aan TT. Het niet langer bijwonen 

van de golflessen wordt niet gezien als afmelding. De afmelding voor tussentijdse beëindiging van de GFF Cursus 
is pas geldig na een schriftelijke bevestiging van TT van ontvangst daarvan. TT zal die binnen 72 uur na ontvangst 
van de afmelding versturen. Indien deelnemer geen bevestiging ontvangt binnen 72 uur na verzending dan 
moet de opzegging als niet ontvangen door GFF beschouwd worden. 
 

Artikel 5 Annulering, uitstel en weigering door TT  
1. TT heeft het recht een GFF Cursus te annuleren of uit te stellen indien daartoe door TT voldoende reden 

aanwezig wordt geacht. 
 

2. Indien daartoe door TT voldoende reden aanwezig wordt geacht kan TT besluiten de uitvoering van (een 
gedeelte van) een GFF Cursus op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld. 
 

3. Eveneens heeft TT het recht een klant om haar moverende redenen te weigeren. 
 

4. In bovengenoemde gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van het volledige bedrag. 
 

 Artikel 6 Prijzen en BTW 
1. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW voor particulieren. Voor bedrijven wordt 9% BTW geheven 

over de totale cursuskosten. 
 

2. Op alle GFF Cursussen staan de inbegrepen kosten omschreven, niet inbegrepen kosten komen voor rekening 
van de klant 
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Artikel 7 Aansprakelijkheid  
1. Indien TT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 

geregeld. 
 

2. TT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

3. De aansprakelijkheid van TT is in ieder geval steeds beperkt tot het totaalbedrag van de GFF Cursus. 

 

4. TT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van TT. 
 

6. Bij het inschakelen van derden zal TT steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TT is echter voor 
eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 

 

7. Alle aanspraken van klant en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij TT 
binnen twee maanden nadat klant respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de 
feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 

 

8. Alle aansprakelijkheid van TT vervalt zodra de eerste golfles aanvangt en de rol van TT eindigt. 

 

9. Indien een geschil ontstaat tussen de klant en de golfschool/golfprofessional, heeft TT geen aansprakelijkheid. 

 

10. Hoewel TT haar uiterste zorg besteedt aan de selectie van deelnemende golfpro’s, de golfpro’s hun uiterste best 
doen kwalitatief hoogwaardige golflessen te verzorgen, zijn TT en de golfpro’s niet aansprakelijk voor de kosten 
die voortvloeien uit het mogelijk niet behalen van het vereiste niveau geldend voor de geselecteerde GFF Cursus 
waardoor extra golflessen nodig zijn. Het volgen van een GFF Cursus is daarmee ook geen garantie voor het 
behalen van een vereist niveau. 
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Artikel 8 Tijdens deelnemen aan cursussen of opleidingen  
1. Een klant dient zich bij de deelname aan de opleiding/cursus te houden aan:  

a. de voorschriften vastgesteld, respectievelijk vast te stellen door de Nederlands Golf Federatie (NGF) 
met betrekking tot de beoefening van de golfsport; 

b. de voorschriften opgenomen in het spelreglement van de deelnemende golfbaan; 
 

2. De deelname aan de GFF Cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij TT tevoren op de 
hoogte is gesteld en akkoord is gegaan met de overdracht van de inschrijving aan een derde 
persoon, hetgeen TT niet op onredelijke gronden zal weigeren. Voordat een klant deel kan 
nemen aan een GFF Cursus dient hij/zij zich bij de deelnemende golfschool/golfprofessional te 
legitimeren. Nadat de cursus begonnen is kan de inschrijving niet meer overgedragen worden 
aan een derde persoon. 
 

3. De golfbaan alwaar de golf cursus wordt gegeven, de golfschool/golfprofessional en/of TT is bevoegd de 
deelname en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien: 

a. er door de golfbaan of met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden 
worden gehouden; 

b. de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is; 
c. de klant de toegang tot de golfbaan is ontzegd; 

 
4. De klant dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan 

waar hij via TT deelneemt aan de GFF Cursus. Bij inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen 
van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. 
 

Artikel 9 Privacy  
1. De door een Klant aan TT opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: "gegevens") worden 

vastgelegd in de marketingdatabase van TT. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de 
opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om de Klant op de hoogte te houden van interessante 
producten en diensten van TT en haar partners (o.a. samenwerkende golfprofessionals en adverteerders). 
 

2. De klant gaat ermee akkoord dat contactgegevens gedeeld worden met de gekozen golfschool/golfprofessional 
voor de uitvoering van de opdracht. 

 

3. Indien de klant geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, de klant wenst te corrigeren 
of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Tee Time 2, Dorpsplein 27, 3235AD 
Rockanje. 

 

4. TT behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacy 
beleid. 

 

5. TT verwijst voor het gebruik van de website www.golffunfactor.nl naar de in deze bijlage opgenomen Privacy 
Verklaring AVG dd. 18-02-2020 

 
  

http://www.golffunfactor.nl/
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Artikel 10 Wijzigingen  
TT is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking 
of nader aangegeven datum door middel van een elektronisch bericht naar het haar bekende emailadres van de klant 
dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van TT. Indien de klant wijzigingen van de algemene 
voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht 
de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden 
van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben 
aanvaard. 
  
Artikel 11 (Email‐)adreswijziging  
Zodra de klant van adres of van e‐mail adres verandert, deelt hij/zij dit direct schriftelijk mee aan TT. Door schriftelijke 
mededelingen te sturen naar het laatst bekende emailadres van de klant, heeft TT aan al zijn verplichtingen voldaan 
om de klant met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door de 
klant als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen. 
  
Artikel 12 Overige bepalingen  

1. De juistheid van alle door TT opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een 
tijdstip van tien dagen na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht TT schriftelijk op de 
hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden of onvolledigheid 
 

2. TT kan niet worden gehouden aan prijsvermelding of andere uitingen die evident onjuist zijn, of waarvan 
redelijkerwijs getwijfeld kan worden of deze juist zijn, op en/of in andere publicitaire mailingen of op internet 
als gevolg van zet‐, typ‐ en/of programmeer‐ of programmafouten. 
 

3. Door het volgen van golflessen bij een golfschool/golfprofessional gaat u automatisch akkoord met de 
voorwaarden die gelden bij de betreffende golfschool/golfprofessional. 
 

4. Golf Fun Factor cursussen worden uitsluitende gegeven door gekwalificeerde golfleraren. 
  
Artikel 13 Klachten  
Voor klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door TT te leveren of 
geleverde GFF Cursussen kunt in eerste instantie een e mailbericht zenden naar info@golffunfactor.nl 
Indien het geschil blijft, kunt u schriftelijk schrijven; Tee Time II CV, Dorpsplein 27, 3235 AD Rockanje. 
  
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen  

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook 
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de 
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
 

2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement 
Rotterdam-Rijnmond; dan wel, ter keuze van TT, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant. 

mailto:info@golffunfactor.nl
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Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

• Golf Artikelen: Door GFF geleverde artikelen, met uitzondering van Golf Diensten zoals Golfcursussen en Golflessen; 

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op 

afstand aangaat met de ondernemer; 
• Dag: kalenderdag; 
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan 

de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem 

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op 
afstand; 

• Ondernemer: Tee Time CV., zoals in artikel 2 gedefinieerd, hierna te noemen Golf Fun Factor of GFF; 
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd 

systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst 
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, 
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Tee Time II CV, Handelend onder de naam/namen: Golf Fun Factor 
 
Vestigingsadres: 
Dorpsweg 27 
3235 AD Rockanje 
Telefoonnummer: +31-619557546 
 
Bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 
Emailadres: info@golffunfactor.nl 
  
KVK Nummer: 24425147  
BTW Nummer: NL818708669B01 
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Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen 

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs 
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van 

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van 
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig 
is. 

 
4. Alle opgestelde algemene voorwaarden hier beschreven zijn alléén van toepassing op de webshop van GFF.  

 
Artikel 4 - Het aanbod 

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het 
aanbod vermeld. 

 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te 
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die 

aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

a. De prijs inclusief belastingen; 
b. De eventuele kosten van aflevering; 
c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
d. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
e. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
f. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
g. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor 

communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het 
gebruikte communicatiemiddel; 

h. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de 
consument te raadplegen is; 

i. De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de 
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

j. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
k. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze 

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;  
l. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
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Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door 

de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 

2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs 
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet 
is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als 
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 

betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord 
aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om 
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige 

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager, meesturen: 

a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, 

dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan 

de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één 

jaar of van onbepaalde duur  
 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  
 

7. Hoewel GFF er veel zorg voor draagt zijn actuele aanbod te tonen via de digitale weg kan het aan de orde komen dat 
een of meerdere artikel(-en) niet leverbaar zijn aan de consument. In dat geval informeert GFF spoedig de consument 
hierover. Ook zal GFF een alternatief aan de consument aanbieden.  

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of 
een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Lees meer 
over onze retour policy in de bijlage van deze voorwaarden. 
 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst 
te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - 
indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door 
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 
  



Algemene Voorwaarden  

Golf Fun Factor Golf Artikelen 

Aangeboden door Tee Time II CV 

 
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht die geldig is voor 14 dagen komen de kosten van 

terugzending voor rekening van de ondernemer. Na 14 dagen komen ten hoogste de kosten van de terugzending ten 
rekening van de consument. Lees meer over onze retour policy in de bijlage van deze voorwaarden. 

 
2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Als de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten 
indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die: 

a. Door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Waarbij dit niet 
vermeld is op de artikelpagina op GFF die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig 
specificaties van de consument; 

b. Duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. Snel kunnen bederven of verouderen; 
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen 

invloed heeft; 
f. Voor losse kranten en tijdschriften; 
g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft 

verbroken. 
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Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of 

diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan 
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen 
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, 
worden bij het aanbod vermeld. 

 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het 

gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de 
ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging 
ingaat. 

 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.  

 
6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Hierbij beroepen wij ons op het 

volgende artikel: 
 

7. Zo het de consument al niet meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan is het verschil 
in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval van twijfel over de juistheid van de prijs dient 
de consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW). 

 
8. Nieuwsbrieven en reclame-uitingen zijn onder voorbehoud van prijs en spelfouten.  
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Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
overeengekomen staat de ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en 

vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering 
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer 

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere 
leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling 
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden 
en recht op eventuele schadevergoeding. 

 
4. In geval van ontbinding in overeenstemming met het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een 
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden 
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging 

aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
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Artikel 12 – Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden 

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een 
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de 
overeenkomst heeft ontvangen. 

 
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de 

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de 
ondernemer te melden. 

 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer met uitzondering van wettelijke beperkingen, het 

recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 13 – Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt hiermee de klacht 
op een redelijke manier. 

 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven 

worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van 
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument 
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 
Artikel 14 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 
2. Eventuele geschillen tussen de ondernemer en de consument zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter van de Rechtbank in de door GFF aan te wijzen plaats. Hier zal vervolgens een gerechtelijke procedure 
worden gestart om het geschil te beslechten. 

 
Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, 
met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument 
meest gunstige bepaling zal prevaleren. 
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Levering 

1 GFF streeft ernaar dat je bestelling snel bij je afgeleverd wordt. Daarom proberen we je zo goed mogelijk te informeren 
wanneer je de levering mag verwachten. Er zijn twee mogelijkheden: 
 
a Direct leverbaar 

De door jou geplaatste bestelling is op voorraad. Wanneer dit het geval is, word je bestelling 1 à 2 werkdagen na de 
dag van het plaatsen van de bestelling bij je afgeleverd door PostNL. PostNL levert ook op zaterdag (maar niet op 
maandag). 
Op feestdagen wordt door PostNL niet geleverd. Houdt er daarom rekening mee, dat wanneer je net voor een 
feestdag een bestelling plaatst, de bezorging een dag langer kan duren dan je van ons gewend bent. 
 

b Wordt besteld 
Het door jou bestelde artikel is niet op voorraad en dient door ons bij onze leverancier besteld te worden. Op de 
website wordt per artikel de leveringsinformatie weergegeven. Hier kun je zien wat de verwachte standaard levertijd 
is van de leverancier van het merk. Mocht deze afwijken, dan word je daarover door onze servicedesk geïnformeerd.  

 
Bezorgen & Afhalen 

1 Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, heb je de keuze tussen twee verzendmethoden: 
a Bezorgen 

Laat je bestelling bezorgen in Nederland, België of Duitsland. Bij bestellingen vanaf € 50,- betaal je geen 
verzendkosten. Bij aankopen onder de € 50,- zullen verzendkosten in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden de 
volgende tarieven: 
 

Bestellingen boven € 50,- Tarief 

Nederland, België en Duitsland Gratis 

  

Bestellingen onder € 50,-  

Nederland en België € 4,99 

Duitsland en Luxemburg € 4,99 

 
 
Prijzen zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Neem voor levering buiten Nederland, België en Duitsland contact op met GFF via: info@golffunfactor.nl 
Als GFF  jouw webshop bestelling bij PostNL heeft aangeboden zijn wij afhankelijk van PostNL voor een snelle en 
correcte levering.  
 

b Gratis afhalen bij een van onze afhaalpunten 
Je kunt je bestelling ook gratis afhalen bij een van onze afhaalpunten. Je ontvangt een e-mail van ons als je pakket 
klaar is om opgehaald te worden. Met de orderbevestiging als bewijs kun je het artikel zelf op komen halen.  

 

  

mailto:info@golffunfactor.nl
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Retourneren 

 
1 Termijn en regels 

Je hebt het recht om binnen 14 dagen een artikel te retourneren vanaf het moment dat je het product hebt 
ontvangen. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, 
tenzij anders vermeld. De termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het laatst geleverde artikel in je bezit is. 
 

2 De artikelen die je wilt retourneren dienen binnen de gestelde voorwaarden te vallen: 
a Het artikel is compleet; 

- Het geretourneerde artikel bevat geen gebruikssporen en beschadigingen; 
- De verpakking van het artikel is in de originele staat; 
- Het pakket dat retour gaat, is voorzien van factuur (of kopie) en ingevuld retourformulier; 
- De kaartjes zitten nog aan het artikel bevestigd (bijvoorbeeld golfkleding); 
- Je beschikt over een 3S Code voor retourzending. Dit is nodig bij mogelijke vermissing van het pakket. Dit geldt 
enkel wanneer de bestelling retour wordt gestuurd. Deze code ontvang je bij het afgeven in het postkantoor. 
 
Lees ook de Algemene Voorwaarden voor meer informatie. 
 

3 Retourmogelijkheden 
Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft u de keuze tussen twee mogelijkheden om uw 
bestelling te retourneren: 
 
a Terugbrengen naar filiaal (gratis) 

Je kunt je product gratis retourneren bij een van onze Superstores. Wil je je geld retour ontvangen, dan wordt je 
bestelling door onze Superstore retour gezonden naar ons hoofdkantoor. Daar wordt de terugbetaling vervolgens 
in orde gemaakt en binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aan je vergoedt op jouw rekening. 
 

b Retour sturen 
Ga met je pakket, (een kopie van je) factuur en het ingevulde retourformulier naar het postkantoor en laat hier 
het pakket terugsturen naar het volgende adres: 

 

Golf Fun Factor 
Dorpsweg 27 
3235 AD Rockanje 
Nederland 

 

Bovenstaande procedure geldt voor zowel Nederland als België.  
Let op: de kosten voor het retour sturen worden niet vergoed door GFF. Dit is een bewuste keuze. Als GFF het 

retourneren gratis zou aanbieden zou dit voor GFF jaarlijks ontzettend veel extra kosten met zich 
meebrengen. Die kosten zouden we dan door moeten berekenen in onze producten, die voor iedereen dan 
duurder zouden worden. En dat zou jammer zijn toch?! Want we willen jou juist het grootste assortiment 
bieden voor de allerbeste prijs. Daar komt bij dat het heen en weer sturen van pakketjes ook een slechte 
invloed heeft op ons milieu. Het milieu is een aspect wat we bij GFF ontzettend belangrijk vinden. Iets waar 
we met z'n allen zuinig op moeten zijn. Voor pakketten die verstuurd worden vanuit Nederland kun je zelf 
een retourlabel printen via PostNL Pakketservice. 

 
4. Retourzending volgen 

Pakketten worden door PostNL voorzien van een 3S code (tracking code). Met deze code is het mogelijk om de 
verzending van je pakket te volgen via de website van PostNL. Je kunt zien wanneer het pakket op de plaats van 
bestemming is aangekomen. Vraag op het postagentschap daarom altijd om het tracking nummer en bewaar deze 
goed. Voer jouw 3S code in op de website van PostNL om jouw bestelling te volgen. 

  

https://www.jumbogolfwereld.nl/algemene-voorwaarden
https://www.jumbogolfwereld.nl/golfwinkels
http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/direct-pakket-versturen/
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5. Terugbetaling 
Zodra jouw retour gezonden bestelling bij ons is verwerkt, zal de terugbetaling van het orderbedrag in orde worden 
gemaakt. GFF betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je ons hebt betaald. Het bedrag staat binnen 5 
werkdagen na verwerking van het retour op jouw rekening, tenzij je met Creditcard hebt betaald. In dat geval zie je 
het bedrag terug op je maandelijkse overzicht. 
 

6. Veilig en betrouwbaar bestellen 

Onze webshop is aan de achterzijde professioneel en uitermate sterk beveiligd zodat je met een gerust hart je 
webshop bestellingen kunt plaatsen. Jouw gegevens en betalingen zijn met de grootste zorg beschermd en 
afgeschermd. Dat geldt ook voor jouw account (als je die hebt aangemaakt) in onze webshop, die gegevens zijn echt 
uitsluitend voor jou toegankelijk. Je kunt ook zien dat onze webshop is beveiligd, door het 'slotje' dat je vooraan in de 
adresbalk ziet staan (voor 'https:...). Ook kun je dit herkennen aan de 'S' in 'HTTPS', waarbij de 'S' staat voor 'Secure'. 
Simpel gezegd houdt dit in dat jouw gegevens automatisch beschermd en versleuteld zijn voor buitenstaanders. 
Hierdoor kun je altijd met een gerust hart winkelen in onze webshop. 
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Golf Fun Factor respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van 
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige 
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking 
tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed 
mogelijk te kunnen uitoefenen.  
  
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de 
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

  
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-
geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.   

  
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u 
de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

 
  

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen 

Website (hierna ook “De website”): www.golffunfactor.nl 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Teetime II CV, 
gevestigd te Rockanje,  , kvk-nummer: 24425147 . 

  
Artikel 2 - Toegang tot de website 
 De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en 
informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan 
wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische 
aanbiedingen.   
  
Artikel 3 - De content van de website   
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook 
alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het 
algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele 
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of 
slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie 
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien 
van rechtsvervolging. 

  
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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Artikel 4 - Het beheer van de website 
 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

● de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een 
gedeelte van de website 

● alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale 
of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 

● de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren  

  
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het 
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze 
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte 
maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op 
het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet 
raadpleegt. 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

● vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
● vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur 
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie 
tegen de beheerder als gevolg hiervan. 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd 
alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  
  
Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens 
Uw gegevens worden verzameld door   (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle 
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd 
een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit. 
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor 
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.   
TT treft passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de 
verwerking in overeenstemming is met de AVG 
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Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn 
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking 
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met 
ons op te nemen via info@golffunfactor.nl.  
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw 
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. 
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van 
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 
  
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens 
 In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de 
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na 
een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer 
onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal 
de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de 
gegevens. 
  
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen 
 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt 
u een mail naar het volgende adres: info@golffunfactor.nl. 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het 
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in 
bovengenoemde situaties.  
  
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens 
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij 
wet is bepaald.  
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Artikel 11 - Cookies  

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw 
computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden 
herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van 
cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een 
periode van dertien maanden.   

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van 

informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de 
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze 
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.  

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. 
Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee 
kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies 
maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking 
cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.   

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 
- Facebook (tracking cookie) 
- Google Adwords (tracking cookie) 
- messenger marketing, manychat, botstar 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw 
apparatuur worden geïnstalleerd.  

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, 
nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 
 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
  
Artikel 13 - Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder 
is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke 
uitzondering van toepassing is.  
  
Artikel 14 - Contact 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: de heer L. van Bennekom, 
info@golffunfactor.nl, +31619557546. 
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