
Algemene informatie Links Valley pas  juni 2020  
 

1 

 
Algemene informatie The Links Valley pas  
 
NB Hiermee komt de algemene informatie van januari 2019 volledig te vervallen.  
  
Wat wordt bedoeld met The Links Valley pas?  
The Links Valley pas (in deze voorwaarden aangeduid als pas), is een pas op het 
formaat van een creditcard waar je op 2 manieren een tegoed op kan zetten.   

1. Met Ideal via The Links Valley app (wordt op dit moment gebouwd, dan gratis 
te downloaden), of   

2. Via de receptie op The Links Valley met de bestaande middelen. 
   
Wat bouw ik op als ik met de pas betaal?  
Behalve dat deze pas bijdraagt aan het betalingsgemak bouwt u hiermee 
spaarpunten op. Voor elke bestede €1,- ontvangt u 1 spaarpunt (m.u.v. zie 
“uitzonderingen opbouw spaarpunten”). De waarde van één (1) spaarpunt is € 0,05.  
Dus bijvoorbeeld 100 spaarpunten vertegenwoordigd een waarde van € 5,-.  
Het opbouwen van spaarpunten wordt alleen toegepast als u met uw Valley pas 
betaald.  
  
Hoe en waar kunnen deze spaarpunten worden gebruikt? 
De opgebouwde spaarpunten kunnen worden gebruikt bij bestedingen in de 
brasserie of in de golfshop. Met uitzondering van de hardware (golfclubs) en de 
golflessen. 
 
Uitzonderingen opbouw spaarpunten  
Er worden geen spaarpunten opgebouwd/gegeven op de hardware (clubs), 
greenfees, verhuur, cadeaukaarten, buggy’s & trolly’s, lidmaatschappen, lessen, 
ballentegoeden, acties (vb. arrangementen) en aanbiedingen/opruimingen.   
  
Kan mijn pas door iedereen worden gebruikt?  
Met restricties. De pas is persoonsgebonden, echter gezinsleden mogen wel van 
dezelfde pas gebruik maken.  
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Hoeveel kost het aanschaffen van de pas?  
De eerste pas ontvangt u als deelnemer van The Links Valley kosteloos. Een pas 
vervangen kost 5,-, wel behoud u uw opgebouwde spaarpunten en kan het geld 
vanaf de oude kaart worden overgeboekt.  
  
Hoe moet ik mijn pas activeren?  
De pas is geactiveerd bij uitgave door de receptie/balie van The Links Valley. 
 
Hoe kan ik het saldo van mijn pas opvragen?  
U kunt via The Links Valley app uw saldo inzien. Hier zijn dan ook uw betalingen incl. 
BTW zichtbaar. 
 
Hoe gebruik ik de pas als betaalmiddel?  
Simpel door bij het afrekenen de pas door de medewerker die u helpt te laten 
scannen. Mocht er onverhoopt onvoldoende saldo op de pas staan zal deze eerst 
moeten worden opgewaardeerd of er zal op dat moment op een andere manier 
afgerekend moeten worden.  
  
Kan ik het tegoed op mijn pas ook terugkrijgen?  
Dit kan zonder kosten, maar alleen als u stopt met het gebruik van de kaart. Het 
geld zal via terugpinnen worden teruggestort en men dient zich op verzoek te 
legitimeren. Uw tegoed contant terugkrijgen is niet mogelijk.  
  
Waarom staat er geen BTW vermeld bij het opwaarderen van de pas? Over dit 
soort kaarten wordt geen BTW berekend. Dit is dan ook niet aftrekbaar.  
  
Ik ben mijn pas verloren, wat nu?  
Bent u uw pas verloren of gestolen geeft dit dan direct aan ons door. Wij kunnen de 
pas dan blokkeren. Het eventuele tegoed wat op de pas staat kan dan worden 
overgezet naar een nieuwe pas. Na blokkeren zal binnen 24 uur het tegoed worden 
overgeboekt naar uw nieuw pas.  
The Links Valley is niet verantwoordelijk voor betalingen die eventueel nog met de 
verloren -/gestolen pas worden gedaan. Let op, er kan voor het overboeken worden 
gevraagd om uw legitimatie te tonen.  
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Mijn kaart werkt niet. Wat te doen?  
Controleer eerst via The Links Valley app of er tegoed op de pas staat. Is dit het 
geval neem dan telefonisch, in persoon of via de e-mail contact met ons op.  
  
Wijzigingsbeding  
Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine 
wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote 
inhoudelijke wijzigingen zullen wij tenminste een maand voor ingang bekendmaken, 
zodat u de keuze heeft of u wilt doorgaan met de pas, of ermee wilt stoppen. 
Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website en/of ter 
inzage bij de receptie liggen.  
  
  
   


