Medlemsvilkår WeWantGolf Club
Medlemskap
WeWantGolf Club er navnet på WeWantGolf medlemsprogram og gjelder fra 2021-10-01.
Disse vilkårene gjelder for medlemmer i WeWantGolf Club, et medlemsprogram utferdiget
av Next Move AS (org.nr. 926 782 630 ) nedenfor kalt WeWantGolf. Medlemskapet er
personlig, og inneholder ulike kostnadsnivåer basert på kundes preferanser, og gjelder på
wewantgolf.com. For å bli medlem i wewantgolf.com må du ha godkjent WeWantGolf
medlemsvilkår. Du godkjenner disse medlemsvilkårene gjennom å samtykke til medlemskap
i WeWantGolf medlemsprogram. For å kunne administrere ditt medlemskap trenger vi ditt
fulle navn og e-postadresse. Gjennom at du godkjenner disse vilkårene bekrefter du at de
opplysningene du oppgir om deg selv er riktige. Medlemskap og mer informasjon rundt
struktur og hvordan medlemsklubben fungerer kan finnes på wewantgolf.com/club.

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon
Informasjon om WeWantGolf behandling av personopplysninger og generelle kjøpsvilkår er
lokalisert på siden wewantgolf.com/legal. Informasjon lokalisert på denne siden følger norsk
lov og vil være veiledede for all håndtering av data.

Endringer i medlemsvilkårene
Dormy forbeholder seg retten til å gjøre endringer i medlemsvilkårene. Endringer trer i kraft
30 dager etter at du som medlem er informert om endringene via wewantgolf.com eller via
e-post. De til enhver tid gjeldende vilkår finnes tilgjengelig på wewantgolf.com/legal.

Medlemskapets gyldighet og opphør
Ditt medlemskap i WeWantGolf club gjelder inntil videre. Du kan når som helst avslutte ditt
terminere medlemskapet i vår medlemsklubb ved å sende en mail til info@wewantgolf.com.
WeWantGolf forbeholder seg retten til når som helst å si opp et medlemskap dersom det
foreligger mistanke om at medlemskapet misbrukes. Ved opphør av medlemskap forfaller
eventuelle innestående bonus, fordeler og kunde vil ikke bli refundert beløpet.

Medlemskommunikasjon
Som medlem i WeWantGolf Club samtykker du til å ta imot inspirasjon og informasjon om
tjenester og tilbud via e-post, SMS, postutsendinger samt på wewantgolf.com og andre
plattformer. Du kan også kontaktes av vår e-handel for informasjon rundt dine kjøp via epost, SMS eller telefon. Dersom du ikke ønsker å få meldinger fra wewantgolf, kan du når
som helst avslutte dette ved å sende en melding gjennom wewantgolf.com sin chatfunksjon eller ved å sende en e-post til info@wewantgolf.com.

Medlemskjøp
Når du som medlem handler hos WeWantGolf registreres kjøpet som et medlemskjøp når
du oppgir kundenummer eller e-postadresse som er registrert på ditt medlemskap. Det vil
bli utgitt WWG bonus poeng ved hvert kjøp. Disse bonuspoengene kan benyttes for å få en
redusert pris ved neste kjøp.
Betalende medlemmer vil også få tilgang til en medlem seksjon på wewantgolf.com. Denne
siden er kun for betalende medlemmer og alt av materiell på denne siden er av wewantgolf
sin eierandel, og det vil være ulovlig og selge eller videreformidle av kunde. Hvis
medlemmer ikke overholder dette vil deres medlemskap bli terminert, uten refusjon.

Medlemsfordeler
Våre medlemsfordeler varierer fra tid til annen. Det kan være alt fra medlemspriser på
utvalgte produkter, innbydelser til arrangementer og utsalg. På WeWantGolf.com kan du se
dine kvitteringer, hvilken pakke du er benytter og øvrige dokument som kan være til hjelp
for deg som kunde.
Kunder som også benytter seg av en løsning som inneholder utlevering av utstyr på årlig
basis vil bli kontaktet av WeWantGolf i forbindelse med utleveringstidspunkt og dato for
utlevering. Ved eventuelt endring i behov vil kjøper være ansvarlig for å kontakte
WeWantGolf igjennom chat eller mail til info@wewantgolf.com.

Force majeure - hendelser utenfor vår kontroll
WeWantGolf er ikke ansvarlig for skade som beror på lovpåbud, myndighetstiltak,
krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet.
Forbeholdet i spørsmål om streik, blokade, boikott og lockout. WeWantGolf er heller ikke
forpliktet til i andre tilfeller å erstatte skader som oppstår dersom WeWantGolf har vært
normalt aktsom.

Kontakt
Har du spørsmål om WeWantGolf Club, ta gjerne kontakt med WeWantGolf igjennom mail
til info@wewantgolf.com eller igjennom wewantgolf.com sin chat funksjon. Har du
spørsmål om hvordan vi håndterer dine personopplysninger kan du se
wewantgolf.com/legal eller sende oss en mail på info@wewantgolf.com.
Vilkårene for WeWantGolf Club gjelder fra og med 2021-10-01

