Gebruiksreglement minigolf

Artikel 1
Het minigolfterrein mag enkel betreden worden tijdens de aangeduide openingsuren en door de
spelers die in het bezit zijn van een geldige omloopkaart en toegangsbewijs.
Artikel 2
De spelers kunnen een stick, bal, omloopkaart en kaarthouder bekomen in het infokantoor Toerisme
na afgifte van de identiteitskaart en mits betaling van het tarief.
Artikel 3
Dieren zijn niet toegelaten op het terrein.
Artikel 4
Het is verboden om met de fiets, skate-board of motorfiets het terrein te betreden.
Artikel 5
Het gebruik van de golfstick en het balletje zijn strikt persoonlijk. Het is dus verboden dat meerdere
personen er gebruik van maken. Bij eventueel verlies of beschadiging zal een schadevergoeding
gevraagd worden van de spelers, berekend op de aankoopprijs.
Artikel 6
De volledige omloop van de minigolf bestaat uit 18 holes. Een speler die de volledige omloop heeft
afgelegd dient een nieuw ticket te betalen vooraleer een ander spel te beginnen.
Artikel 7
Iedereen moet erom bekommerd zijn het minigolfterrein en de omgeving proper te houden. Spelers
dienen de wandelpaden te gebruiken. Afval wordt achtergelaten in de daarvoor bestemde
vuilnisbakken.
Artikel 8
Ervaren minigolvers spelen sneller dan anderen. Zij moeten dus de kans krijgen – na onderling overleg
om verder te gaan.
Artikel 9
Stick en balletje mogen enkel op de golfbanen gebruikt worden.
Artikel 10
De gemeente is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
Artikel 11
De verantwoordelijke van de minigolf is steeds gemachtigd op te treden indien er zich op het terrein
moeilijkheden – van eender welke aard – zouden voordoen.
Artikel 12
Elke speler moet het reglement en de spelregels kennen en naleven.
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Artikel 13
Na het beëindigen van elke omloop moeten stick, balletje, kaarthouder en potlood terug afgegeven
worden ten laatste 15 min voor het sluitingsuur van het Infokantoor Toerisme.
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