
 
Bästa medlem, 

Jag hoppas att du mår bra. Jag är Luca Lattanzi, chef för kommersiella relationer och 

medlemsrelationer i ditt nyutnämnda VCMS-klubbförvaltningsteam. Vi finns här för att hjälpa dig att 

få ut så mycket som möjligt när du använder ditt medlemskap och njuter av alla de fördelar som 

klubben erbjuder.  

Med anledning av detta skulle jag vilja informera dig om några saker och ge dig mer information om 

vad som har hänt på anläggningen. 

 

Information om ny förvaltare 

Du bör ha fått information från FNTC daterad den 8 juli 2020 

https://www.vcmsmalta.com/announcments och Azures likvidatorer daterad den 27 juli 2020 

https://bit.ly/2Ds2zsA som bekräftar den överenskommelse som har nåtts när det gäller 

förvaltningen av klubbarna Golden Sands Island Residence Club (IRC), The Heavenly Collection (THC) 

och Azure Experiences (Azure X).  

 

Information om personuppgifter 

Dina personuppgifter har överförts till VCMS Company Limited (VCMS), efter brevet från Azure 

Services Ltds likvidatorer som var daterat den 4 september. VCMS är ny personuppgiftsansvarig för 

dig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Se VCMS integritetspolicy 

https://bit.ly/32OnoqP som du tillhandahålls i enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR. 

 

Medlemskommunikation 

VCMS bryr sig om medlemmarna och vi kommer att kommunicera med dig så ofta vi kan, både ärligt 

och öppet. Det är värden som vi tar på stort allvar. 

Du kan även kontakta oss via olika kanaler: 

• Bokningar  00356 20330106 reservations@vcmsmalta.comför att boka nästa semester 

• Ekonomi   00356 20330107 accounts@vcmsmalta.com för att betala dina avgifter 

• Klubbadmin  00356 20330108 clubadmin@vcmsmalta.com för andra frågor som du kan ha 

• Facebook  Gå med i Facebook-gruppen 

https://www.facebook.com/groups/VCMSMalta/ 

• Ansikte mot ansikte  På anläggningen kan du träffa oss på vårt medlemsservicekontor. En 

teammedlem finns alltid där och ser fram emot att träffa dig!  

 

Om kontoret 

För att hitta vårt kontor på våning 2 går du till höger från huvudreceptionen och passerar 

presentbutiken och juvelerarna. Sväng åt höger, så finner du vårt kontor genom de första 

dubbeldörrarna till höger om dig. Med anledning av gällande regler på grund av Covid-19 måste du 

boka möte i förväg. Skicka e-post till den aktuella avdelningen (listad ovan) med önskemål om ett 

möte, vi svarar så fort som möjligt. Kontorstid är måndag till fredag, 9.00 till 17.00. 
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Ny webbplats 

Vi har lanserat en ny webbplats på www.vcmsmalta.com. På denna webbplats hittar du den senaste 

informationen från VCMS, du kan träffa teamet och mer. Den är ganska enkel just nu, men nya 

funktioner kommer att läggas till allt eftersom. 
 

Svar på frågor 

Vi får stora mängder e-post med liknande frågor. Vi har därför skapat en sida med vanliga frågor: 

Vanliga frågor. Det är en praktisk resurs som innehåller många användbara svar på frågor du kan ha 

om ditt medlemskap. 
 

Ingen höjning av den årliga avgiften  

Vi är glada att meddela att det inte kommer att bli någon höjning av den årliga avgiften för att förnya 

medlemskapet (AMRF) för IRC- och THC-medlemmar 2021.  
 

Regler för hemmaanläggning 

Nu när det är en ny förvaltare kan det vara ett bra tillfälle att påminna medlemmarna om vissa 

grundläggande regler.  
 

Det finns en anledning till att vi tar upp några regler nu. Majoriteten av alla medlemmar är 

rekorderliga människor, men vi har fått reda på att det finns en liten minoritet som upprepade 

gånger har orsakat problem. Vi har gått igenom klagomål från medlemmar som du, ledningen på 

anläggningen och personalen. Ni kan vara säkra på att vi kommer att ta hand om de personer som 

tror att deras beteende inte har några konsekvenser.  
 

Jag ber alla andra uppriktigt om ursäkt för att vi behöver ta upp detta. Jag hoppas att ni förstår att vi 

har för avsikt att hålla löftet om kvaliteten på ert medlemskap och upprätthålla en exklusiv 

anläggning som inte tolererar antisocialt beteende. 
 

Antal gäster i rummet 

Varje medlem får som mest checka in det antal gäster som gäller för typen av rum. Se vanliga frågor 

för mer information om hur många som får bo i varje typ av rum: Vanliga frågor. Under inga 

omständigheter får ytterligare gäster använda anläggningens inrättningar eller övernatta. 
 

Om någon medlem skulle bryta mot reglerna för antal gäster i rummet, kommer denna att bli ombedd 

att avlägsna sina gäster omedelbart. De kan hyra fler rum, om det finns tillgängligt. Om medlemmen 

bryter mot reglerna för antal gäster efter att ha blivit varnad, kommer den att behöva lämna 

fastigheten omedelbart och på egen bekostnad. 
 

Allmänt beteende 

Anläggningens regler ska följas. Gäster och medlemmar förväntas vara artiga och respektfulla mot 

andra gäster och anläggningens personal. Om en medlem eller gäst bryter mot vad som kan anses 

acceptabelt, kommer de att uppmanas att rätta till sitt beteende. Om den inte gör det kommer den 

att bli ombedd att lämna anläggningen omedelbart och på egen bekostnad. 
 

Som klubbförvaltare har vi inget annat val än att se till att klubbens regler följs i enlighet med 

medlemsavtalet, exempelvis genom att tillfälligt dra in medlemskapet under en fritt vald period.  

http://www.vcmsmalta.com/


 
 

Nu över till mindre betungande information! 

Information om parkering 

Parkeringsområdet på Golden Sands område är begränsat till 70 platser. Barriären, som är en del av 

systemet för att kontrollera parkeringen, installerades för att avskräcka strandgäster och andra 

externa personer från att använda det begränsat antal parkeringsplatser som finns tillgängliga för 

medlemmarna. Majoriteten av medlemmarna har välkomnat systemet med kontrollerad parkering, 

vars kostnad betalas till en extern leverantör. Varken anläggningen eller klubben tjänar pengar på 

parkeringen, men den kostar pengar. Det innebär att medlemmar som använder parkeringsområdet 

kommer att behöva betala för det från och med 2021. 
 

Vissa medlemmar har fått ett bekräftelsebrev från Azure som säger att de kommer att stå för 

parkeringsavgiften. VCMS kommer att uppfylla detta för 2020. Från och med 2021 tycker vi att det är 

rättvist att alla medlemmar som vill använda parkeringsplatsen betalar avgiften, i stället för att den 

kommer från den årliga medlemsavgiften. 
 

Nytt sätt att återsälja 

Vi skapar en ny återförsäljningstjänst från grunden och räknar med att lansera den under de 

närmaste månaderna. Vårt mål är att underlätta återförsäljning för de medlemmar som vill lägga 

upp sina veckor/XP för återförsäljning. Om du vill bekräfta en begäran om återförsäljning eller fråga 

om denna tjänst, vänligen skicka e-post till clubadmin@vcmsmalta.com. 

 

Jag hoppas att detta e-postmeddelande har varit till hjälp för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig 

tillbaka till Golden Sands snart för ännu en minnesvärd semester på Malta. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 
Luca Lattanzi 

VCMS chef för klubbförvaltningsteamet för kommersiella relationer och medlemsrelationer 

mailto:clubadmin@vcmsmalta.com


 

Vanliga frågor 

Allmänna frågor 

F. Vem förvaltar vår klubb? 

S. Det nya förvaltningsbolaget är Vacation Club Services Limited. Det ägs och kontrolleras av 

förvaltaren på uppdrag av medlemmarna i klubbarna. Ännu ett företag har grundats på Malta av 

Vacation Club Services Limited, som heter VCMS Company Limited (VCMS) och som anställer den 

lokala personal som kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa alla medlemmar med deras behov.  

F. Vem kontaktar jag för eventuella frågor jag kan ha? 

S. VCMS på Malta 

För bokningar 

E-post:   reservations@vcmsmalta.com  

Telefon:  00356 20330106 

Ekonomi: 

E-post:   accounts@vcmsmalta.com 

Telefon:  00356 20330107 

För klubbadmin: 

E-post:   clubadmin@vcmsmalta.com  

Telefon:  00356 20330108 

F. Om jag inte kan använda mig av min rättighet under ett visst år, vilka andra alternativ har jag? 

S. Du uppmuntras att använda din rättighet varje år för att få ut så mycket som möjligt av ditt 

medlemskap. Om du inte kan använda den finns följande alternativ: 

• Tillåt familj och vänner att använda ditt medlemskap, förutsatt att den årliga medlemsavgiften är 

betalad. 

• Deponera din rättighet hos ett växlingsföretag och använd något annat år. 

• Be VCMS att hyra ut din vecka. Uthyrningsprogrammet (Premium Rental Programme) kräver att den 

årliga medlemsavgiften är betalad och gör det möjligt för medlemmarna att dela intäkterna i slutet av 

året. VCMS kommer att behålla 20 % av intäkterna som en administrativ avgift. 

F. Kan jag ändra mig under året?  

S. Ja. Kontakta ditt medlemsteam på VCMS, de kommer att ge dig råd om hur du kan göra på bästa 

sätt och lyssna på eventuella begränsningar du kan ha innan alternativa arrangemang ordnas.  

F. Hur fungerar uthyrningsprogrammet (Premium Rental Programme)? 

S. VCMS kommer att försöka hyra din veckorätt till någon annan till marknadspris. De kommer att 

behålla ett arvode på 20 % för att administrera programmet. Den årliga medlemsavgiften måste ha 
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betalats till fullo och i tid. VCMS kommer att sträva efter att maximera hyresintäkterna för olika 

rumstyper och årstider, men varje år finns olika utmaningar och möjligheter.  

Det är viktigt att tänka på följande: 

• Antalet veckor i uthyrningsprogrammet: Ju fler veckor som finns, desto större är risken att 

inte alla hyrs ut och det innebär att intäkterna späds ut. Detta styrs och begränsas av förväntad 

efterfrågan.  

• Antalet veckor som tas upp och faktiskt hyrs ut: Ju större andel av veckorna som hyrs ut, 

desto högre blir intäkterna per vecka. 

• Rumspriserna: Dessa styrs av marknaden och varierar beroende på enhetstyp, utsikt och tid 

på året. 

Intäkterna beräknas i slutet av året och en kreditnota registreras på ditt konto, så att den kan användas 

till framtida räkningar för den årliga medlemsavgiften.  

Observera att VCMS inte kan garantera återbetalning av överskottskrediter.  

F. Jag utnyttjar inte mitt medlemskap i år, måste jag fortfarande betala min medlemsavgift? Får jag 

återbetalning om jag har betalat? 

S. Överväg först alla alternativ. Detta är en semesterprodukt och vi uppmuntrar dig att använda den 

varje år, eftersom vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap.  

Vi inser också att det inte alltid är möjligt och att vissa medlemmar inte kommer att kunna utnyttja 

sina rättigheter vissa år. Vi kan utfärda en kreditnota för den årliga medlemsavgiften och i stället 

debitera en administrativ pausningsavgift på 100 pund/110 euro per vecka, förutsatt att VCMS får en 

begäran via e-post före den 31 december året innan. Detta alternativ kommer att ses över av 

klubbförvaltaren årligen. 

Alla e-postförfrågningar ska skickas till accounts@vcmsmalta.com.  

Ignorera inte begäran om den årliga avgiften för förnyelse av medlemskapet, eftersom du då drabbas 

av avgifter och riskerar att ditt klubbmedlemskap avbryts.  

F. Kan jag sälja min rättighet (återförsäljning)? 

S. Klubbförvaltaren kommer under de kommande månaderna att undersöka olika alternativ för att 

tillhandahålla denna tjänst till medlemmarna och kommer att meddela vilka alternativ som finns inom 

en snar framtid.  

Om du är intresserad av återförsäljning, skicka ett e-postmeddelande till klubbadministrationen.  

F. Hur kan jag betala min medlemsavgift? 

S. De föredragna betalningsmetoderna är: 

• Kreditkort (direkt på webbplatsen). 

• Banköverföring – skicka ett e-postmeddelande till accounts@vcmsmalta.com för mer 

information. 

Vi accepterar även checkar, som ställs ut till VCMS Co Ltd. 
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F. Hur många gäster är tillåtna i varje lägenhet?  

S. Medlemscertifikatet anger det maximala antalet gäster som tillåts för varje enhetstyp och/eller 

medlemskapsnivå. Gäster med spädbarn som är 2 år eller yngre kan begära en extra säng i rummet. 

Vi rekommenderar att denna begäran görs vid bokningstillfället för att undvika problem, eftersom det 

inte är säkert att det finns tillgängligt.  

Frågor som rör Covid-19 

F. Jag kan inte resa/komma till Malta i år, kan jag använda mitt medlemskap för 2020 nästa år? 

S. Det är förbjudet enligt avtalet att föra över rättigheten från ett år till ett annat, eftersom det skulle 

påverka andra medlemmars utrymmestilldelning negativt. På grund av störningarna med anledning 

av Covid-19 och beroende på tillgänglighet tillåter vi dock att medlemmarna utnyttjar sin rättighet för 

2020 år 2021 på följande villkor: 

• Rumstyp och de begärda datumen påverkar inte andra medlemmar som utnyttjar sin rättighet för 

2021 under 2021. 

• Du säkrar bokningen av båda rättigheterna genom att betala din medlemsavgift för 2021 i förväg 

när du gör bokningen. 

Obs! I framtiden kan vi inte under några omständigheter tillåta att medlemmar överför användningen 

till kommande år. 

Tänk även på att anläggningen öppnade igen den 25 juni 2020, du har alltså fortfarande möjlighet att 

utnyttja din rättighet under 2020. Som en extra förmån endast under 2020 kommer medlemmarna 

att få använda sitt medlemskap under vilken säsong som helst i år (inklusive platinasäsongen).  

Om du letar efter en lösning som inte omfattar resor utomlands kan vi även hjälpa dig att använda din 

rättighet i ditt hemland.  

F. Finns det några åtgärder med anledning av Covid-19? 

S. Ja, det finns åtgärder mot Covid-19 i enlighet med den internationella Covid-19-policyn för Radisson 

Blu. Mer information finns här: https://www.radissonhotels.com/en-us/social-responsibility/health-

safety.  

F. Vilka inrättningar är aktiva på anläggningen? 

S. Alla inrättningar på anläggningen är igång, inklusive alla restauranger. Håll ögonen öppna efter 

uppdateringar. Barnklubben är endast öppen för utomhusaktiviteter, vilket innebär att det för 

närvarande inte är möjligt att lämna dina barn på klubbområdet inomhus. 

F. Jag har bokat på Golden Sands. De avbokar just nu många flyg och jag känner mig inte säker på 

att betala om det inte finns någon avbokningspolicy. Vad kan ni erbjuda mig? 

S. Det beror på tidpunkten. Hyror som betalats mer än 6 månader i förväg kan inte återbetalas. Vi 

hittar gärna alternativa datum och ser till att inga betalningar går förlorade.  
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