
 

 

Dispensatie- of restitutie aanvragen voor jaarkaart golfbaan Hitland 

Een dispensatie- of restitutie aanvraag voor jaarkaart golfbaan is onderworpen 

aan de volgende voorwaarden: 

1. Om in aanmerking te komen voor een dispensatie- of restitutie aanvraag 

dient u het verzoek daartoe bij het ontstaan van een (medische) belemmering van het 

gebruik van een jaarkaart bij ons in te dienen. Aanvragen die achteraf worden ingediend, 

worden niet in behandeling genomen.  

2. Verzoeken daartoe moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie van golfbaan 

Hitland. Wij zullen het verzoek in overweging nemen en binnen 3 weken de 

jaarkaarthouder in kennis stellen van het besluit.  

3. Redenen voor dispensatie kunnen zijn: 

- Medische gronden. Deze dienen begeleid te worden van een medische verklaring. 

- Langdurig verblijf in het buitenland (>1 jaar).  

4. Redenen voor restitutie kunnen zijn: 

- Verhuizing. Alleen verhuizing naar buiten de regio (>60 km) kan in aanmerking komen 

als reden voor restitutie.  

- Overlijden 

- Overige redenen vast te stellen door de directie van golfbaan Hitland. 

5. Dispensatie jaarkaart.  

- Volledige dispensatie kan alleen plaats vinden als een verzoek hiertoe schriftelijk is 

aangevraagd vóór de uiterste betaaltermijn van het nieuwe jaar. 

- Hieronder valt tevens vertrek naar het buitenland voor langere tijd (meer dan 1 jaar).  

6. Restitutie betaalde jaarkaart. 

- Restitutie kan plaatsvinden via een zg. pro-rato* regeling echter tot een maximaal te 

vergoeden bedrag van 50% van de jaarkaart en met inachtneming van het gebruik 

van de jaarkaart. Bij een pro-rato restitutie zal ook een pro-rato deel van de 

resterende lussen op de jaarkaart als tegoed vervallen.   

- Bij verhuizing buiten de regio is het noodzakelijk een kopie van inschrijving in de 

nieuwe gemeente te overleggen. Hieronder valt tevens vertrek naar het buitenland 

voor langere tijd (meer dan 1 jaar).  

*  de pro-rato vergoedingsregeling kan gebaseerd zijn op nog resterende maanden       

    van het lopende jaar of op het nog resterende tegoed in lussen op de jaarkaart.  

De directie van golfbaan Hitland. 


