
Vilkår for avtale om løpende betaling av spilleavgift på Kystgolf sine baner – 

Huseby & Hankø golfbane AS og Hvaler golfbane AS 

Disse vilkårene gjelder for alle typer av løpende medlemskap 

på Kystgolf sine baner fra og med 01.01.2011. 

1. Generelt 

1.1. Disse vilkår utgjør en del av ”Avtale om løpende 

betaling av spilleavgift”. Avtale om spill skal inngås 

mellom en privatperson og en av Kystgolfs 

baneselskap.   

1.2. Avtalesettet (heretter kalt Avtalen) består av: 

 Avtale om løpende betaling av spilleavgift 

 Vilkår for avtale om løpende betaling av 

spilleavgift på Kystgolf sine baner 

 Skjema ”Betal med Avtalegiro”  

1.3. Golfklubbene har ansvaret for organisering av de 

sportslige og sosiale aktivitetene. N.G.F. godkjent 

avtale regulerer samarbeidet mellom 

Kystgolfklubbene og Kystgolfbanene. 

1.4. Kystgolf består av Huseby & Hankø Golfbane og 

Hvaler Golfbane. 

2. Markedsprofil 

Huseby & Hankø Golfbane og Hvaler Golfbane har en 

folkelig profil. Alle banene skal søke å ha hovedandelen 

av medlemmene fra nærområdet, mens de samtidig skal 

være et ettertraktet mål for gjestespillere.  

3. Varighet 

Avtalen gjelder så lenge golfbanene har leieavtale med 

sine grunneiere. 

4. Løpende betaling av spill 

4.1. For å kunne tegne Avtalen, må man være medlem i 

den valgte banens tilhørende golfklubb. 

4.2. Avtalen kan søkes av myndige personer som ikke 

skylder penger til noen av Kystgolf sine baner for 

tidligere medlemskap. 

4.3. Barn eller personer som ikke er myndige kan også 

inngå Avtalen dersom vedkommendes foresatte 

inngår Avtalen på deres vegne ved oppmøte på 

banen. 

4.4. Avtalen gjelder fra og med den dato som Avtalen 

inngås. Alle Avtaler har en bindingstid på 12 

måneder. Deretter fortsetter Avtalen å løpe inntil 

den blir sagt opp skriftlig.  

4.5. Avtalen gir medlemmet rett til spill etter valgte type 

spilleavgift. 

4.6. Omfanget av ulike former for spilleavgifter og priser 

fremgår av golfbanenes til enhver tid gjeldende 

beskrivelse av produkter, tjenester og dertil 

tilhørende prisliste. Prisliste skal være lagt ut på 

klubbenes hjemmeside. 

4.7. Ulike former for spilleavgifter med tilhørende priser 

kan variere fra år til år. Prisliste for påfølgende år 

offentliggjøres på hjemmeklubbenes nettside 

senest 31. oktober i inneværende år. 

5. Betaling 

5.1. Medlemmet, eller annen person som i Avtalen har 

påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal 

betale spilleavgiften og eventuelle avgifter iht. til 

enhver tid gjeldende prisliste. 

5.2. Spilleavgiften og avgifter skal alltid følge den til 

enhver tid gjeldende prisliste. Det månedlige 

trekket forfaller løpende til avtalt tidspunkt. 

5.3. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig 

avtale med sin bankforbindelse for automatisk 

trekk av månedlig beløp. 

5.4. Avtalegiro/”løpende betaling av spilleavgift” på den 

valgte spilleavgift belastes hver måned med den til 

enhver tid gjeldende pris.  

5.5. Årlig spilleavgift fastsettes i samråd med gjeldende 

golfklubb, dog senest 2 måneder før årsskiftet. En 

endring i spilleavgiften vil tre i kraft f.o.m. 1.januar 

påfølgende år. Prisjustering kan dermed gjøres 

gjeldende innenfor bindingstiden på 12 måneder. 

5.6. Ved forsinket betaling kan Kystgolfbanene kreve 

dekket omkostninger og renter etter lov om renter 

ved forsinket betaling m.m.  

6. Medlemmets ansvar 

6.1. Medlemmet plikter å: 

 Registrere og bekrefte sin starttid i 

Golfbox/klubbhuset før spill på banen. 

 Fremvise golfkortet og gyldig legitimasjon før 

spill på banen. Golfkortet er personlig og kan 

ikke overdras eller lånes bort. Tap av kort 

eller mistanke om misbruk skal snarest 

meldes ifra. 

 Umiddelbart informere sitt baneselskap om 

endringer i persondata for betaling (som for 

eksempel kontonummer eller bytte av bank).  

 Før spill på banen å fremvise golfkortet eller å 

kunne fremvise annen legitimasjon. Golfkortet 

er personlig, og kan ikke overdras eller lånes 

bort. Evt. tap av kort eller mistanke om 

misbruk skal snarest meldes ifra. 

 Årlig og sette seg inn i den til enhver tid 

gjeldende Avtalen. 

7. Informasjon og beskjeder 

7.1.  Informasjon til medlemmet kan gis til oppgitt 

kontaktinformasjon (privat adresse, E-postadresse 

eller mobil). Medlemmet er ansvarlig for å 

informere skriftlig om endring av 

kontaktinformasjonen. 

7.2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder 

Avtalen skal leveres skriftlig til baneselskapet. 

Kontaktinformasjon til baneselskapet skal være 

tilgjengelig på nettsiden. 

8. Oppsigelse av Avtalen, Endringer 

8.1. Uavhengig av når Avtalen sies opp er 

bindingsperioden 12 måneder. Oppsigelsestiden er 

tre måneder, regnet fra første månedsskifte etter 

den dato oppsigelsen er mottatt. 

8.2. Oppsigelsen skal skje skriftlig til gjeldende 

baneselskap. Medlemmet skal da få skriftlig 

bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når 

siste trekk av spilleavgift vil bli foretatt. Dersom 

denne informasjonen ikke mottas innen 14 dager 

fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta 

kontakt med baneselskapet sitt.  

8.3. Om man skulle ønske å signere en ny ”avtale om 

løpende betaling av spilleavgift” mindre enn 12 

måneder etter at oppsigelsen trådte i kraft, så 

tilkommer det en innmeldingsavgift tilsvarende den 

spilleavgiften man ikke har betalt i perioden man 

har vært utmeldt. Dette gjelder spesielt dersom 

man er utmeldt den delen av året hvor banen er 

stengt. 

9. Overdragelse av rettigheter 

Avtalesettet som nevnt i pkt. 1.2. kan fritt transporteres 

til annet selskap.  

10. Endring av Avtalen  

Endring av avtalen kan kun gjøres dersom det er enighet 

mellom baneselskapet og klubbens styre.

 

 

 

 Sted og dato   ____________________________   Signatur  ______________________________________________

 


