
Waarborgen :  

1. Terugbetaling lidgeld :  

Terugbetaling van lidmaatschapsgeld :  

Wanneer een lid meer dan 45 dagen niet in staat is om golf te spelen als gevolg van :  

- Een ernstige ziekte of ongeval ;  

- Overlijden van het lid ;  

- Verandering van werkplek met meer dan 200 km van het lid of zijn partner vereist door 

van de werkgever. 

Tussenkomst tot 1.500 € per jaar en per lid.  De eerste 45 dagen is er geen dekking en is er 

een eigen risico van 20 €.  Maximum 2 claims per jaar en per persoon. 

De terugbetaling geldt tot aan de betaalde periode van het clublidmaatschap en niet voor 

een nog te betalen clublidmaatschap na de start van de ongeschiktheid. 

Hoe aangeven :  

- Gelieve binnen de 10 werkdagen aangifte te doen in geval van ongeval en/of ziekte per 

mail aan golf.be met vermelding van uw naam, adres, golf.be lidmaatschapsnummer en 

rekeningnummer ;  

- Medisch attest van uw behandelende arts onder vermelding van reden evenals periode 

van uw onbekwaamheid om golf te spelen ; 

- Factuur van uw CLUB-lidmaatschap, onder vermelding van de periode van geldigheid 

ervan ;  

- Bewijs van betaling van uw CLUB-lidmaatschap ;  

- Na hervatting : log file van i-golf dat er geen activiteiten geweest zijn (aanvragen aan de 

club) 

Uitsluitingen :  epidemie, covid, zwangerschap, vrijwillige opnames, esthetische 

behandelingen en psychische problemen. 

2. Betaling voor lessen om terug te hervatten :  

voor een lid : de golflessen die door pga pro worden georganiseerd op zijn golfclub 

dekking tot max. 100 € per jaar.  

voorwaarden :  

- Ten gevolge van een ernstige ziekte of ongeval ; 

- Ongeschiktheid van minimum 90 dagen ;  

- Binnen een maand na het einde van de onderbreking. 

Hoe aangeven :  

- Gelieve binnen de 10 werkdagen aangifte te doen in geval van ongeval en/of ziekte per 

mail aan golf.be met vermelding van uw naam, adres, golf.be lidmaatschapsnummer en 

rekeningnummer ; 

- Gelieve het  betaalbewijs van de golflessen mee te sturen. 

 

 

 

 



3. Schade aan golfuitrusting 

In geval van diefstal met inbraak, verlies tijdens de reisweg of accidentele schade aan de 

uitrusting die de verzekerde bezit, betaalt de verzekeraar de herstellingskosten of de 

aankoop van een uitrusting gelijkaardig of gelijkwaardig en ten bedrage van het verzekerd 

bedrag door de verzekerde gekozen met een maximum bedrag van 2.000 €.  In elk geval blijft 

een vrijstelling t.b.v. 75 € ten laste van de begunstigde.  Er wordt per jaar 5 % sleet in 

mindering gebracht met een maximum van 50 %. 

 

Hoe aangeven : 

- Gelieve binnen de 10 werkdagen aangifte te doen van de schade per mail aan golf.be 

met gedetailleerde vermelding van merk, aanschafwaardes, aanschafdatum en met 

vermelding van uw naam, adres, golf.be lidmaatschapsnummer en rekeningnummer. 

- In geval van diefstal, gelieve een proces verbaal te bezorgen van aangifte. 

 

4. Huur vervangingsmateriaal 

Als de verzekerde zich in het buitenland bevindt en zijn golfuitrusting raakte verloren tijdens 

de reisweg of werd gestolen (met inbraak) zal de verzekeraar een som van 150 € betalen 

voor de kosten van de huur van een golfuitrusting ter plaatse. 

 

Hoe aangeven :  

- Gelieve binnen de 10 werkdagen aangifte te doen van met vermelding van uw naam, 

adres, golf.be lidmaatschapsnummer en rekeningnummer. 

- In geval van diefstal, gelieve een proces verbaal te bezorgen van aangifte ; 

- Factuur van het huren van vervangingsmateriaal. 

 

5. Hole in one :  

Bij een ‘hole in one’ tijdens een officiële wedstrijd die door een club worden georganiseerd 

op een hole van minimaal 100 meter lengte zal de verzekeraar de begunstigde een forfaitaire 

vergoeding van 250 € uitbetalen voor een tractatie in het clubhuis. 

 

 Hoe aangeven :  

- Gelieve binnen de 10 werkdagen aangifte te doen van de hole in one per mail aan golf.be 

met vermelding van uw naam, adres, golf.be lidmaatschapsnummer en 

rekeningnummer. 

- Gelieve tevens de door de club geattesteerde scorekaart of een i-golf screenprint te 

bezorgen en een copie van uw barnota op de dag van de hole-in-one. 


