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Gebruikersovereenkomst Handicarts, Golfclub De Vijf Margen 

  

1.      Golfclub De Vijf Margen gevestigd aan de van Berckelweg 38, 2203 LB te 
Noordwijk, hierna te noemen uitlener,  

en  

2.      Golfers, wel of geen lid van Golfclub De Vijf Margen, hierna te noemen 
gebruiker, 

  

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen, notitie van genomen te hebben: 
 

Artikel 1               

Uitlener stelt aan gebruiker een handicart ter beschikking. Voor het aanvaarden 
ofwel in gebruik nemen van een door uitlener ter beschikking gestelde handicart is 
gebruiker verplicht om van deze gebruikersovereenkomst notitie genomen te 
hebben. 
 

Artikel 2               

De gebruiker aan wie een handicart ter beschikking gesteld wordt, kan deze 
gebruikersovereenkomst lezen in de stalling van de handicart, alsmede op de 
website van de Golfclub De Vijf Margen (www.devijfmargen.nl)  

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van het 
aantal golfrondes op die dag van de gebruiker.  
 

Artikel 3               

Schade aan de handicart in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct 
te worden gemeld aan de uitlener via info@devijfmargen.nl  

In geval van schade aan de handicart zal gebruiker zo mogelijk door de politie 
daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). 
Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of 
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andere door de gebruiker redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot 
vergoeding van de schade mocht overgaan, is gebruiker daarvoor verantwoordelijk.  

Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de handicart of als gevolg van 
nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van gebruiker voor zover deze 
niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.  
Het huidige eigen risico bedraagt € 250,- op schade aan de handicart zelf. 

 

Artikel 4               

Overige bepalingen: 

- Gebruiker draagt zorg na gebruik van de handicart deze in de stalling te 
zetten en aan te sluiten op het stroomnetwerk; 

- Gebruiker gaat op een algemeen aanvaardbare manier om met de handicart. 
 

Artikel 5               

Uitlener behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst handicart aan te 
passen. Wijzigingen op deze overeenkomst zullen gemeld worden op de website van 
de Golfclub De Vijf Margen en in de stalling van de handicarts. 

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen uitlener en 
gebruiker worden opgelost. 

  

  

 


