
Medlemskontrakt mellem Dansk Golf Akademi (Gå til Golf) og 
medlem 
 
§1. Medlemskabet:  
 
Med et medlemskab til Dansk Golf Akademi får du en rabatkode, som du 
kan bruge i vores webshop golfoplevelser.dk. Et Albatros medlemskab giver dig fri adgang til alle hold med undtagelse af ’specialkurser’  
 
Et Eagle medlemskab gir dig 90% rabat på alle hold med undtagelse af ’specialkurser’.  
 
Et Birdie medlemskab gir dig 60% rabat på alle hold med undtagelse af ’specialkurser.  
 Tilkøbsmuligheder. ’Træn flere’ kr. 49 giver mulighed for at medbringe én 
gæst per træning gratis. Alle øvrige Dansk Golf Akademi medlemskaber er 
personlige, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.  
 
Ved misbrug medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst. For at 
kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet på forlangende af Dansk Golf Akademi’s personale kunne fremvise billed id. Ændringer i 
persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, 
kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Dansk Golf Akademi. Det 
er medlemmets ansvar, at Dansk Golf Akademi til hver en tid har 
medlemmets korrekte oplysninger. 
 
 
§3. Varighed:  
 
PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de 
opsiges i henhold til § 7. Forudbetalte kontantmedlemskaber udløber ved 
udgangen af den periode, der er betalt for.   
 
§4. Betaling:  
 
Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales indmeldelsesgebyr 
og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS 
medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for 
indmeldelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via 
PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra 
medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Dansk Golf 
Akademi kan med en varsel lade den månedlige betaling stige.    
 
§5. For sen betaling:  



 
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, 
spærres medlemskabet omgående. Hvis det skyldige beløb ikke betales 
senest 30 dage efter medlemskabet er blevet spærret er Dansk Golf 
Akademi berettiget til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. 
Der kan ikke trænes i Dansk Golf Akademi igen før det skyldige beløb er 
betalt og der igen er tegnet et nyt medlemskab inklusiv det til enhver tid 
gældende indmeldelsesgebyr. Dansk Golf Akademi forbeholder sig ret til at 
opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at 
rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).    
 
§6. Bero:  
 
Et medlemskab i Dansk Golf Akademi kan til enhver tid sættes i bero, i 
maksimal 2 måneder, mod betaling af det til enhvertid gældende gebyr. 
Bero kan udelukkende foretages af medlemmet selv ved personlig 
fremmøde på et at Dansk Golf Akademi lokationer og der skal altid angives 
såvel start- som slutdato for beroen. Endvidere kan et medlemskab i 
Dansk Golf Akademi gebyrfrit sættes i bero mod fremvisning af 
lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i Dansk 
Golf Akademi i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid 
angive en start og slutdato for beroperioden og skal fremvises til Dansk 
Golf Akademi personalet. Det er medlemmets eget ansvar, at sikre at 
berokvitteringen, sendt fra Dansk Golf Akademi, modtages på mail.   
 
§7. Opsigelse af medlemskaber og skift af medlemskategori:  
 
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges løbene måned + 30 dage. 
Opsigelsen skal ske skriftligt, og medlemmet skal underskrive med navn 
og dato. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et Dansk Golf 
Akademi center eller via brev. Ved opsigelse, stoppes en evt. igangværende 
bero periode og der skal betales for opsigelsesperioden indtil 
medlemskabet udløber. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et 
medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en 
opsigelse med dato og kvittering fra centret eller posthus. Det er 
medlemmets eget ansvar, at sikre at opsigelseskvitteringen, sendt fra 
Dansk Golf Akademi, modtages på mail.  
 
Ønsker medlemmet at ændre medlemskategori gøres dette skriftligt til 
info@danskgolfakademi.dk eller ved vores personale i shoppen I Smørum 
eller Frederikssund Golfklubber. Opgraderer medlemmet til et dyrere 
medlemskab opkræves intet gebyr, mens der er et gebyr på 149 kr. for at 
ændre til en billigere medlemskab. 
Ændringen træder I kraft fra følgende måned,og evt. gebyr opkræves via 
PBS. 

mailto:info@danskgolfakademi.dk


 
§8. Fremmøde:  
 
Medlemmets kvittering på booking af holdtræning skal medbringes som 
bevis for betaling og afleveres til personalet. Hvis kvittering ikke 
medbringes kan Dansk Golf Akademi opkræve det til enhver tid gældende 
gebyr. Ved udeblivelse vil der første gang blive udstedt en advarsel 
skriftligt eller ved næste kursus. Udebliver medlemmet igen herefter 
pålægges et gebyr på 50 kr. som opkræves med næste betaling. 
 
§9. Hold:  
 
Det vil kontinuerligt køre hold (jf. holdplan, som er tilgængelig på 
www.danskgolfakademi og golfoplevelser.dk)  Deltagelse på hold i Dansk 
Golf Akademi kræver forudgående tilmelding. Pladser på hold tildeles efter ”først til mølle” princippet.    
 
§10. Helbredstilstand og personskade:  
 
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en 
helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Dansk Golf 
Akademi. Dansk Golf Akademi tager heller ikke ansvar for personskader 
på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger 
eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på 
området.    
 
§11. Ændring af medlemsbetingelser:  
 
Ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i 
kræft. Ændringerne varsles via opslag i Dansk Golf Akademi lokaler samt 
på www.danskgolfakademi.dk. 
 
 

☐ Jeg accepterer hermed betingelserne for medlemskabet af Dansk Golf 

Akademi og Gå til Golf 

 
   Underskrift ____________________________________________________ 
 

http://www.danskgolfakademi.dk/

