VERGOEDING SPEELRECHT BIJ MEDISCHE KLACHTEN

1

Indeling van de voorwaarden per artikel.

2| Geldigheidsduur dekking

VERGOEDINGSOVERZICHT

Het recht op een eventuele vergoeding is geldig op
het moment dat de medische klachten ontstaan zijn
in het betreffende kalenderjaar waarvoor betaald is.
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1| Geldigheidsduur vergoeding
1.1 Het recht op eventuele vergoeding van
speelrecht bij medische kosten (hierna: vergoeding)
is geldig vanaf 01 januari voor het betreffende
kalenderjaar. Dit recht gaat in op het moment dat
het te betalen bedrag is voldaan en bijgeschreven
op de door ons aangegeven bankrekening.
1.2 Het recht op een eventuele vergoeding wordt
telkens aangegaan voor maximaal 1 kalenderjaar.

3| Bedrag
3.1 Betaling
Het jaarlijkse bedrag dient bij vooruitbetaling te
worden voldaan.
3.2 Teruggave
Er vind geen teruggave van een betaald bedrag
plaats. Zie 1.3.2

4| Dekking
4.1 Uitkering wordt verleend als de deelnemer als
gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd
in 4.1.1 t/m 4.1.3 langer dan 2 maanden niet kan
golfen.
•
•
•
•

1.3 Het recht op een eventuele vergoeding eindigt:
•

•

•

1.3.1 automatisch na 1 kalanderjaar. Er is
dus geen sprake van een eventuele
stilzwijgende verlenging.
1.3.2 tussentijds opzeggen van het recht op5.1
eventuele vergoeding is niet mogelijk. Er
vindt dan ook geen restitutie van het
betaalde bedrag plaats.
1.3.3 Opzeggen van het recht op een
eventuele vergoeding is dan ook niet nodig.
De overeenkomst eindigt automatisch na 1
kalenderjaar.

5| Vergoeding
In totaal zal nooit een bedrag ter waarde van meer
dan 1 jaar speelrecht worden vergoed. Indien
deelnemer minder dan een jaar niet kan golfen.

6| Algemene uitsluitingen
6.1 Geen vergoeding wordt verleend als deelnemer
of belanghebbende:
•

6.1.2 een onware opgave doet en/of een
verkeerde voorstelling van zaken geeft. In
dat geval vervalt het recht op vergoeding
voor de hele vordering, ook voor die
onderdelen waarbij geen onware opgave is
gedaan en/of verkeerde voorstelling van
zaken is gegeven.

•

6.1.3 het jaarbedrag niet op tijd heeft
betaald.

1.4 Uitkering van een vergoeding zal plaatsvinden
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die tot een
verplichting tot uitkering kan leiden, bij ons bekend
is gemaakt.
1.5 Wij hebben het recht de vergoeding te
beëindigen:
•
•

1.5.1 Na het verstrijken van het
kalenderjaar.
1.5.2 als een deelnemer naar aanleiding van
een gebeurtenis met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven.
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4.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig
letsel na ongeval van deelnemer.
4.1.2 Blessure van deelnemer.
4.1.3 Een medisch noodzakelijke ingreep die
deelnemer onverwacht kan ondergaan.
4.1.4 Er is geen dekking indien er reeds
sprake is van een medische klacht voordat
de deelnemer deze overeenkomst is
aangegaan.
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6.2 Geen uitkering van een vergoeding wordt
verleend voor een claim als gevolg van een
gebeurtenis:
•
✓

✓

2
•

•

•

6.2.1 die (in)direct verband houdt met:
molest, waaronder wordt verstaan
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
inbeslagname en verbeurdverklaren, het
willens en wetens bijwonen van kaping, hijacking, staking of terreurdaad.
6.2.2 ontstaan of mogelijk geworden door
opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of
al dan niet bewuste merkelijke schuld van
deelnemer of belanghebbende
6.2.3 indien er niet op de golfbaan kan
worden gespeeld door bijvoorbeeld wet- en
regelgeving vanuit de overheid of de
gemeente.
6.2.4 bij of als gevolg van het deelnemen
aan of het plegen van een misdrijf, of
poging daartoe.

7| Verplichtingen bij schade
7.1 Deelnemer of belanghebbende is verplicht:
•

•

•
•
•
•

7.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen
ter voorkoming, vermindering of beperking
van schade
7.1.2 bij ongeval, ziekte of blessure
onmiddellijk geneeskundige hulp in te
roepen en niets na te laten wat herstel zou
kunnen bevorderen.
7.1.3 naar waarheid gegevens te
verschaffen.
7.1.4 de omstandigheden, die leiden tot een
verzoek om een vergoeding, aan te tonen.
7.1.5 originele bewijsstukken te overleggen,
indien hier om wordt gevraagd.
7.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal
op derden, eventueel door overdracht van
aanspraken, en bij het verstrekken van
noodzakelijke machtigingen.

7.2 een verzoek tot vergoeding zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 3
maanden na einde van de gebeurtenis, te melden.
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8| Rechthebbende
8.1 Recht op vergoeding bestaat alleen voor
deelnemer. Als er sprake is van overlijden van
deelnemer bestaat er ook recht op uitkering voor de
natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam
optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een
verklaring van erfrecht te overleggen.
8.2 Uitkering zal geschieden aan deelnemer.

9| Vervallen van recht op vergoeding
Het recht op een eventuele vergoeding verloopt 3
maanden na afsluiting van het betreffende
kalenderjaar waar de eventuele vergoeding
betrekking op heeft.

10| Aanpassing bedrag/voorwaarden
10.1 Wij hebben ten alle tijden het recht het bedrag
en/of de voorwaarden, te wijzigen.
10.2 Wij brengen de deelnemers schriftelijk op de
hoogte van wijzigingen in de premie en/of
voorwaarden. Als de deelnemer het niet eens is met
een wijziging dan moet deelnemer dat binnen 30
dagen na onze berichtgeving schriftelijk aan ons
laten weten. Als deelnemer de wijziging niet
accepteert, eindigt het betreffende recht op
vergoeding op de dag dat de wijziging ingaat.

