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Handelsbetingelser 
 
Svendborg Golf Klub anvender GolfBox’s turneringsmodul / betalingsmodul til både 

klubturneringer, Klubber i Klubben, andre turneringer og diverse arrangementer 

 

Bemærk venligst nedenstående betalingsbetingelser: 

  

Svendborg Golf Klub – betaling klubturneringer, andre turneringer og 

klubarrangementer: 

Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding.  

Ved afbud til en turnering, fællesspisning mm. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene 

automatisk refunderet til den konto der blev brugt til betaling.  

Ved afbud efter tilmeldingsfristen bortfalder retten til tilbagebetaling. 

 

Svendborg Golf Klub – betaling Mandagsherrerne:  

Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding.  

Ved afbud til en turnering, fællesspisning mm. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene 

automatisk refunderet til den konto der blev brugt til betaling. 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte Mandagsherrerne direkte for aftale om 

eventuel tilbagebetaling. 

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling 

normalt. 

 

Svendborg Golf Klub – betaling Kaninturneringer: 

Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding.  

Ved afbud til en turnering, fællesspisning mm. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene 

automatisk refunderet til den konto der blev brugt til betaling. 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte Kaninklubben direkte for aftale om eventuel 

tilbagebetaling. 

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling 

normalt. 

  

Svendborg Golf Klub – betaling Seniorklubben: 

Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding.  

Ved afbud til en turnering, fællesspisning mm. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene 

automatisk refunderet til den konto der blev brugt til betaling. 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte Seniorklubben direkte for aftale om 

eventuel tilbagebetaling. 

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling 

normalt. 

 

Svendborg Golf Klub – betaling Torsdagsturneringen: 

Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding.  

Ved afbud til en turnering, fællesspisning mm. før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene 

automatisk refunderet til den konto der blev brugt til betaling. 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte Torsdagsturneringen direkte for aftale om 

eventuel tilbagebetaling. 

Ved afbud efter udsendelse af startliste til en turnering bortfalder retten til tilbagebetaling 

normalt. 
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