
Mellan Woodlands Country Club Golf AB, org. nr 556610–7719, Rya 472, 286 91 Örkelljunga 
(”Woodlands Golf”), och, Namn_________________________________________, Gata och 
nummer_________________________, Postnummer och Ort__________________________, 
Land________________________ (”Fastighetsägaren”) har denna dag träffats följande 

SERVICE- OCH RÄTTIGHETSAVTAL 

1. Bakgrund

1.1. Woodlands Golf AB er är lejer av en 18-hålsgolfbana och intilliggande nyanlagd 9-
hålsgolfbana i Örkelljunga, liksom tillhörande park.

1.2. Fastighetsägaren har denna dag förvärvat fastigheten Åkarp ____   inom Woodlands 
Country Club av säljarens namn __________________________ (”Säljare”).

1.3. I konceptet för Woodlands Country Club ingår att samtliga fastighetsägare är
medlemmar i Woodlands Country Club ekonomisk förening (motsvarande ungefär
dansk grundejerforening), som bland annat ansvarar och bekostar vidmakthållandet
av vägar, återvinningsstationer, tele- tv/dataledningar, tennisbanor, med mera

1.4. I konceptet för Woodlands Country Club ingår vidare att Woodlands Golf mot en
mindre avgift kan ta hand om en lång rad av praktiska sysslor så att fastighetsägarna
kan använda sin fritid till rekreation, såsom golf och tennis.

1.5. Mot bakgrund av ovanstående har parterna träffat följande service- och
rättighetsavtal avseende Fastigheten.

2. Rättigheter för Fastighetsägaren

2.1. Då Woodlands Country Club Fastigheter AB (Woodlands Fastigheter) äger parken
och golfbanan omkring Fastigheten har Fastighetsägaren inte rätt att utnyttja
Woodlands Fastigheters mark i annan omfattning än vad som framgår av detta avtal.
Varje fastighetsägare erhåller från Woodlands Golf två personliga spelrätter till 18-
hålsgolfbanan samt 9-hålsgolfbanan.

2.2. Då Woodlands Golf är lejer av 9-håls golfbanan med den tillhörande parken har
Woodlands Golf slutit avtal med Woodlands Country Club ekon. för. om
förutsättningar för att utnyttja parkanläggningen.

2.3. Fastighetsägaren har rätt att utnyttja Woodlands Fastigheters mark för Fastighetens
befintliga terrasser, trädäck, förråd, parkeringsplats, carport, värmepumpanläggning,
bergvärmeanläggning med lodrätt borrning for kollektorroren, VA-ledningar och
övriga ledningar. Dissa rättigheter er registrerat lagfart.



3. Woodlands Golfs serviceåtaganden

3.1. För samtliga fastighetsägare inom Woodlands Country Club har Woodlands Golf för
avsikt att erbjuda följande tjänster (”Servicetjänster”):

1)Pro-timmar via Örkelljunga Golfakademi

2)Greenfees biljetter till andra golfklubbar

3)Prenumeration på morgontidning

4)Barnpassning (till exempel medan du spelar golf)

5)Städning

6)Tvättning

7)Fönsterputsning

8)Webbaserad övervakning av huset

9)Utökad datakommunikation (till exempel högre hastighet, trådlöst eller HDTV)

10)Tömning av centraldammsugare

11)Leverans av ved till öppen spis

12)Tömning av öppen spis

13)Inköp av matvaror etcetera

14)Förvaring av golfbil och utemöbler med mera under vintertid

15)Biltvätt

16)Hjälp med inredning av huset

3.2. Ovanstående lista över Servicetjänster är endast en exemplifiering av tjänster som 
Woodlands Golf har för avsikt att erbjuda. Det kan således både tillkomma och falla 
bort tjänster från ovanstående uppräkning. En uppdaterad lista kommer att finnas på 
Woodlands Country Clubs Internet hemsida där beställning av flertalet av tjänsterna 
också kan göras. På hemsidan kommer att finnas villkor och avgifter för 
Servicetjänsterna. 

4. Betalning för Servicetjänster

4.1. Fastighetsägaren skall för beställda Servicetjänster erlägga betalning till Woodlands
Golf.

4.2. Betalning av Servicetjänster skall göras av Fastighetsägaren i samband med
beställningen genom insättning på av Woodlands Golf anvisat kontonummer.



5. Medlemskap i Woodlands Country Club ekonomisk förening

5.1. Fastighetsägaren är medveten om att det är av synnerlig vikt, och en av
grundförutsättningarna för Woodlands Country Club-konceptet, att samtliga
fastighetsägare inom Woodlands Country Club är medlemmar i Woodlands Country
Club ek. för., som har bildats för att tillgodose fastighetsägarnas intressen.

5.2. Samtidigt med undertecknandet av detta avtal undertecknar Fastighetsägaren också
en ansökan, Bilaga, till Woodlands Country Club ek. for. om medlemskap i
föreningen och skickar denna till föreningen. Fastighetsägaren förbinder sig
härigenom att följa stadgarna i föreningen, Bilaga, inklusive att betala av föreningen
bestämd medlemsinsats och avgifter.

5.3 Fastighetsägaren är skyldig att vara medlem i Woodlands Country Club ek. för. så
länge han är ägare av Fastigheten. För det fall Fastighetsägaren dessförinnan upphör
att vara medlem i föreningen, oavsett orsak härtill, kommer detta att medföra
kostnader för Woodlands Golf och Fastighetsägaren är då skyldig att ersätta
Woodlands Golf för dess skada, dock med lägst SEK 150 000.

6. Underentreprenörer

6.1. Woodlands Golf har rätt att anlita underentreprenörer för utförandet av sina
åtaganden enligt detta avtal. Woodlands Golf ansvarar för underentreprenörs arbete.

7. Avtalstid och uppsägning

7.1 Detta avtal skall gälla under en period av tjugofem (25) år från dagen för
undertecknande. Om avtalet inte skriftligen har sagts upp av endera parten senast ett
(1) år före avtalstidens utgång, skall avtalet fortsätta att gälla i perioder om tio (10) år
med ovan angiven uppsägningstid.

7.2. En förutsättning för detta avtals giltighet är att Fastighetsägaren även tecknar ett
köpeavtal avseende Fastigheten med Säljare samt blir medlem i Woodlands Country
Club ek. för.

8. Meddelanden

8.1. Alla meddelanden mellan parterna enligt detta avtal skall lämnas till motparten
personligen, genom rekommenderat brev, telefax eller email till nedan angivna
adresser eller till de adresser som senare meddelats i enlighet med detta avtal:

För Woodlands Golf:
Woodland Country Club Golf AB
Rya 472, 286 91 Örkelljunga
E-post: service@woodlands.se



För Fastighetsägaren: 
Namn ______________________________________________ 
Gata och gatunummer______________________________________________ 
Postnummer Ort         ______________________________________________ 
Land ______________________________________________ 
e-postadress               ______________________________________________  

9. Överlåtelse av avtalet och Fastigheten

9.1 Woodlands Golf har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.
Fastighetsägaren, å sin sida, har endast rätt att överlåta avtalet i samband med
försäljning av Fastigheten.

9.2. Vid överlåtelse av Fastigheten skall Fastighetsägaren tillse att köparen ingår ett 
Service- och rättighetsavtal med Woodlands Golf  och skriftlig ansöker om 
medlemskap i Woodlands Country Club ek. för.

9.3 Fastighetsägaren skall i köpekontraktet avseende Fastigheten föreskriva att köpet blir
giltigt först när köparen beviljats medlemskap i föreningen samt att för det fall
köparen inte erhållit bekräftelse på sitt medlemskap från Woodlands Country Club
ek. för. inom 14 dagar från undertecknandet av detta avtal skall varken
köpekontraktet eller överlåtelsen av detta avtal vara giltigt.

9.4. För det fall Fastighetsägaren inte följer vad som anges i punkterna 9.2 och 9.3 ovan
är Fastighetsägaren skyldig att ersätta Woodlands Golf för dess skada, dock med
lägst SEK 150 000.

10. Ändringar och tillägg

10.1. Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftliga och
undertecknade av parterna.

11. Fullständig reglering

11.1. Detta avtal och dess bilaga utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som
avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått
avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilaga.

12. Tillämplig lag och tvister

12.1. Svensk lag är tillämplig på detta avtal.

12.2. Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol och
Malmö tingsrätt skall vara första instans.



 

 

---------------------------- 

 
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit sitt.  
 
Ort: Woodlands  Ort: Woodlands           
Datum: ____________________   Datum: __________________  
 
WOODLANDS COUNTRY CLUB 
GOLF AB 
 
 
__________________________________  _______________________________________ 
Woodlands Golf’ underskrift  Fastighetsägarens underskrift 
__________________________________  _______________________________________ 
Namnförtydligan  Namnförtydligan 
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