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SELAMAT DATANG
di Club Wyndham Asia
Kami sangat senang menyambut Anda di Vacation Club
utama Asia, Club Wyndham Asia.
Wyndham Destinations International Limited, Club
Developer dan Club Manager dari Club Wyndham Asia,
adalah bagian dari perusahaan Vacation Ownership
terbesar di dunia dengan hampir 900.000 keluarga
Pemilik di seluruh dunia.
Secara global, Wyndham Destinations adalah singkatan
layanan, nilai, dan kualitas. Ini adalah komitmen kami
kepada Anda, saat Anda memulai gaya hidup baru
perjalanan dan liburan bersama kami.
Anda telah menginjakkan kaki ke dunia perhotelan yang
ramah dan penginapan luar biasa, yang mewujudkan
impian liburan Anda.
Dunia kami adalah destinasi Anda. Segera mulai liburan
Anda.

Barry Robinson
President and Managing Director
Wyndham Destinations International Limited
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DIREKTORI PERUSAHAAN
Pemilik Club
Club Wyndham Asia (HK) Limited
CN 2143974 (“ClubCo”) adalah
perusahaan yang didirikan di Hong
Kong yang memiliki kantor terdaftar
di c/o Baker & Mckenzie, 14th Floor,
One Taikoo Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, Hong Kong.
Club Developer Dan Club Manager
Club Developer (“Developer”) dan
Club Manager (“Club Manager”)
adalah Wyndham Destinations
International Limited CN 2143941,
adalah perseroan terbatas yang
didirikan di Hong Kong yang memiliki
kantor terdaftar di c/o Baker &
Mckenzie, 14th Floor, One Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay,
Hong Kong.
Wali Amanat
Wali Amanat Club (“Wali Amanat”)
adalah Perpetual (Asia) Limited (Rg.
No. 200518022M) secara resmi
dikenal sebagai Trust Company
(Asia) Limited, sebuah perusahaan
yang didirikan di Singapura yang
memiliki kantor terdaftar di 8 Marina
Boulevard, #05-02, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018981.
Wali Amanat adalah perusahaan
yang terpisah dari Developer,
memegang semua saham di ClubCo
sesuai dengan perjanjian perwalian
yang ditandatangani antara Wali
Amanat, Developer, dan ClubCo.
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TIM DIREKSI DAN MANAJEMEN

Direktur dan tim manajemen kami memiliki berbagai keahlian dalam industri Kepemilikan,
perhotelan, keuangan, dan hukum Liburan.
Barry Robinson
Presiden dan Direktur Pelaksana Operasi Internasional
Barry Robinson menjabat sebagai Presiden dan Direktur Pelaksana Operasi Internasional
untuk Klub Liburan Wyndham, mengawasi operasi timeshare terbesar di luar Amerika Utara.
Barry memimpin pertumbuhan internasional untuk tiga klub liburan, Club Wyndham South
Pacific, Club Wyndham Asia dan Innovative Holiday Club oleh Club Wyndham, dan ia barubaru ini memimpin akuisisi Resort Frontier Co. Ltd, perusahaan manajemen untuk Sundance
Resort Club Jepang.
Wyndham Destinations Asia Pacific juga berfungsi sebagai manajer penggunaan – campuran,
mitra manajemen hotel pilihan dan agen pengembangan manajemen hotel non-eksklusif di
kawasan Asia Pasifik. Mr Robinson mengawasi portofolio aset lebih dari AU $ 1 miliar dengan
sekitar 75 properti hotel dan klub liburan baik terbuka atau sedang dikembangkan.
Dengan pengalaman perhotelan lebih dari 30 tahun, Mr Robinson telah melayani dalam
sejumlah peran industri terkemuka yang mencakup manajemen, operasi, pengembangan,
branding, dan waralaba. Dia telah memegang sejumlah posisi kepemimpinan senior di
kawasan Asia Pasifik untuk beberapa perusahaan perhotelan terbesar di dunia, termasuk
Swiss-Belhotel International, Swissôtel Worldwide Partner Hotels dan Choice Hotels
International. Ia menjabat sebagai presiden dan direktur pelaksana Wyndham Vacation
Resorts Asia Pasifik selama 15 tahun, mendorong akuisisi properti yang signifikan dan
pengembangan resor yang ditingkatkan. Dia juga bertanggung jawab untuk memimpin
pertumbuhan Wyndham Hotel Group di seluruh Asia Tenggara dan Pacific Rim.
Mr Robinson saat ini menjabat sebagai Presiden Asia Pacific Resort Development
Organisation (APRDO), sebuah badan industri yang bertujuan mewakili industri timeshare di
Asia Pasifik. Dia juga Wakil Presiden Australian Timeshare and Holiday Ownership Council
(ATHOC). Ia dilantik di ATHOC Hall of Fame pada tahun 2017. Kontribusi Mr Robinson untuk
industri diakui secara internasional pada tahun 2013 dengan Industry Leader Award di
Perspective Awards, satu-satunya platform pengakuan global dalam industri kepemilikan
liburan yang dinilai oleh para ahli dan rekan-rekan.
Warren Cullum
Wakil Presiden Senior Operasi Resor
Warren Cullum adalah Senior Vice President of Resort Operations for Wyndham Destinations
Asia Pacific dan memiliki pengawasan langsung terhadap tim hotel dan resor di tempat bisnis
dan pusat panggilan yang melayani pemilik liburan Club Wyndham Pasifik Selatan.
Warren adalah seorang profesional perhotelan yang memulai karir sebagai pramutamu di
Gold Coast lebih dari 20 tahun yang lalu dan dengan cepat pindah ke manajemen hotel, di
mana ia memperluas keahliannya dan terus melampaui targetnya. Dia bergabung dengan
Wyndham Destinations Asia Pasifik pada tahun 2014, menjadi manajer area dari semua
properti Queensland dan Fiji pada tahun 2015 kemudian dengan cepat bangkit untuk
mengambil alih semua operasi Pasifik Selatan dari Desember 2018.
Selama karirnya, Warren telah memimpin tim berkinerja tinggi yang sukses di beberapa merek
terbesar industri hotel, termasuk Mantra Group, TFE dan TRYP oleh Wyndham.

4

© 2021 - January 2021. Wyndham Destinations International Limited CN 2143941
Club Wyndham Asia (HK) Limited CN 2143974

WYNDHAM DESTINATIONS
KEKUATAN PEMIMPIN GLOBAL

HAMPIR 900.000 PEMILIK LIBURAN
LEBIH DARI 200 RESOR KEPEMILIKAN LIBURAN

SELAMAT DATANG DI DEVELOPER DAN PEMASAR
KEPEMILIKAN LIBURAN TERBESAR DI DUNIA.
Wyndham Destinations adalah perusahaan Vacation
Ownership terbesar di dunia dengan hampir 900.000
pemilik liburan di seluruh dunia dan lebih dari 200 resor di
Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Thailand, Indonesia, Fiji,
Australia, Selandia Baru, dan tempat lainnya.
Kami percaya manfaat besar liburan - memiliki liburan
mereka selamanya, untuk menjelajahi pemandangan baru
atau menyewa untuk dikunjungi.
Kami membuka sarana bepergian ke seluruh dunia. Kami
merayakan kesenangan perjalanan dan kegembiraan
destinasi.
Tradisi keunggulan Wyndham Destination sekarang
menyebar ke Asia dengan didirikannya Wyndham
Destinations International, yang mengembangkan resor, dan
memasarkan serta menjual layanan Vacation Ownership di
Club Wyndham Asia. Ewat Wyndham Destinations Jepang
Ltd., Wyndham Vacation Resorts (Thailand) Limited dan PT
Wyndham Hotel Management.
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Wyndham Destinations International – (“the Developer”)
Wyndham Destinations International berperan sebagai
Developer untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk
mengakuisisi, merenovasi, atau mengembangkan Club
Apartment agar dapat ditempatkan ke Club Wyndham Asia
yang bebas dari hipotek dan tagihan apa pun.
Developer telah menanggung biaya pendaftaran Club
Wyndham Asia sebagai club kepemilikan di Hong Kong dan
biaya Pernyataan Pengungkapan Produk ini.
Developer bekerja sama dengan ClubCo agar dapat
membangun berbagai manfaat dari waktu ke waktu
seperti yang dijelaskan pada Bagian 7.0 dari Pernyataan
Pengungkapan Produk ini. Manfaat Developer ini terpisah
dan berbeda dari Club Wyndham Asia. Selain fungsi di
atas, Developer dapat menambahkan, mengubah, atau
menghapus manfaat Developer apa pun.
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1.0 APA ITU CLUB WYNDHAM ASIA?
Cara paling cerdas melakukan liburan. Anda
memiliki kesempatan memiliki liburan masa depan
dengan Club Wyndham Asia, solusi Vacation
Ownership yang inovatif.
Vacation Ownership, atau timeshare, selama lebih
dari 50 tahun menghadirkan cara untuk membantu
orang dan keluarga bersantai dan menikmati liburan
mereka. Vacation Ownership adalah segmen
industri pariwisata dan rekreasi yang memiliki
pertumbuhan tercepat, tumbuh sebesar 14%
setiap tahun di seluruh dunia (Australian Holiday
Timeshare Ownership Council, 2018).
Pernyataan Pengungkapan Produk (“PDS”) ini
menjelaskan banyak manfaat, fitur, dan kewajiban
Keanggotaan Club Wyndham Asia, termasuk
fleksibilitas dan kemudahan penggunaan Club,
perlindungan dari inflasi dan berbagai macam
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tujuan destinasi.
Club tidak dirancang sebagai investasi keuangan
kepada para anggota - Anda tidak boleh
bergantung pada produk gaya hidup ini untuk
menghasilkan uang atau keuntungan.
Namun, Club dirancang untuk memberikan
pengalaman dan kenangan pribadi yang
mengesankan kepada para anggotanya.
Developer telah melindungi hak Anggota terhadap
Properti Club dengan menempatkan semua
Properti Perwalian, yang meliputi saham di ClubCo,
dengan Wali Amanat, perusahaan independen,
yang dipercaya secara profesional dan memiliki
semua Resort dan Apartment yang dimiliki oleh
anak perusahaan ClubCo.
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Konstitusi Club tidak mengizinkan ClubCo untuk
mengenakan tagihan atau hipotek apa pun atas
kepentingan hukum atau yang menguntungkan
properti di Club - dengan demikian melindungi
hak-hak para Anggota.

1.1 Apa saja manfaat Keanggotaan
bagi saya?
Saat kami melakukan liburan dan cuti tahunan,
biasanya kami lebih memilih menyewa daripada
memiliki penginapan sendiri, mengingat sulitnya
membenarkan alasan investasi besar dan
pemeliharaan dalam memiliki rumah liburan.
Inflasi adalah faktor yang selalu ada dalam
kenaikan biaya penginapan liburan standar yang
dilakukan hampir setiap tahun. Memiliki liburan
Anda adalah cara menghindari kekhawatiran
tentang kenaikan harga penginapan di masa
depan.
Bagi orang biasa atau keluarga, selama
hidup uang yang dihabiskan untuk menyewa
penginapan liburan bisa sangat besar. Dengan
menggunakan Poin Anggota mereka, Anggota
Club Wyndham Asia akan membayar biaya
akuisisi sekali saja ditambah retribusi tahunan
untuk memiliki liburan mereka tahun demi tahun.

penyewaan menjadi keuntungan hak penggunaan
ke berbagai jaringan Resort berkualitas dari Club
Wyndham Asia.
Sebagai Anggota, Anda memiliki hak yang
aman untuk melakukan liburan di masa depan,
tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk
keluarga Anda.

1.2 Apa saja yang ditawarkan Club
Wyndham Asia?
Club Wyndham Asia berbeda dengan timeshare
tradisional karena memiliki sistem inovatif
berdasarkan penggunaan Poin Anggota.
Dibandingkan dengan pembatasan yang
diberlakukan oleh timeshare tradisional (misalnya
Anda terbatas pada minggu yang sama, pada
saat tahun yang sama, di apartemen yang sama,
di resor yang sama), Anggota Utama Club
Wyndham Asia menikmati akses ke Resort saat
ini di mana pun yang dimiliki Club Wyndham
Asia, plus lokasi Resort mana pun ditambah ke
Club di masa depan. Tergantung jumlah Poin
Anggota yang Anda miliki, dan sesuai dengan
ketersediaan, liburan dapat diambil kapan pun
Anda inginkan selama tahun tersebut, dengan
berbagai ukuran Apartment, selama yang Anda
inginkan.

Sebagai Anggota Club Wyndham Asia, Anda
dapat mengubah uang yang digunakan untuk
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1.3 Bagaimana cara kerja Club?
Anggota Club memperoleh Poin Anggota yang memberi hak
kepada mereka untuk menginap di Club Wyndham Asia Club
Apartment.

1.4 Jenis Keanggotaan
Ada dua jenis Keanggotaan Club:
1. Anggota Standar
2. Anggota Utama
Keanggotaan Standar memiliki manfaat yang terbatas,
pembatasan penggunaan Poin dan memiliki jangka waktu
keanggotaan yang lebih pendek dibanding Keanggotaan Utama.
Berikut beberapa keuntungan tambahan menjadi Anggota Utama:
Keanggotaan Utama berlanjut hingga berakhirnya Club, dan:
a) Berhak menggunakan Poin Anggota Utama di semua Club
Apartment saat ini dan di masa depan;
(b) Anggota Utama dapat menggunakan Poin yang tidak
digunakan di tahun ini, untuk digunakan Anggota Utama di tahun
berikutnya, perpanjangan usia Poin maksimal hingga dua tahun,
serta dapat meminjam Poin Anggota Utama dari tahun yang akan
datang;
(c) Dapat dibeli dengan paket angsuran sesuai kebijakan
Developer dan mungkin tunduk terhadap persyaratan
pembayaran tambahan;
(d) Anggota Platinum menerima semua manfaat dari Gold, tetapi
juga memperoleh peningkatan tambahan gaya hidup dan manfaat
liburan, yang bersama-sama, menciptakan dunia yang berbeda
dan kenangan liburan yang luar biasa.
(e) Anggota Utama memperoleh akses ke manfaat yang
disediakan oleh Developer.
Ada dua level dan empat tingkat Keanggotaan Utama:
(a) Gold – Emerald dan Sapphire; dan
(b) Platinum – Ruby dan Diamond.
Gold memberi Anda kesempatan untuk menjelajahi beberapa
destinasi paling menarik di seluruh dunia menggunakan jaringan
properti Wyndham dan Associate Resort yang luas. Anggota
Platinum menerima semua manfaat dari Gold, tetapi juga
memperoleh tambahan ekstra gaya hidup dan manfaat liburan,
yang bersama-sama, menciptakan dunia yang berbeda dan
kenangan liburan yang luar biasa.
Ringkasan Manfaat merangkum berbagai fitur dan manfaat yang
tersedia untuk setiap tingkat Keanggotaan Premier.
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No. Aturan
Program

Dijamin di Properti Club
di Asia

RINGKASAN MANFAAT (Anggota Utama saja)

GOLD

PLATINUM

EMERALD

SAPPHIRE

RUBY

DIAMOND

5.000-19.999

20.000-34.999

35.000-62.999

63.000 dan lebih

3

3
3
3
3

1

Check-in lebih awal/Check-out di Kamar Platinum

2

Jaminan Pemesanan

3

Asisten Prestise

4

Penerimaan Layanan Les Concierges

5

Fasilitas Pegolf

Peringkat

3

6

Diskon LifeStay Resort

Peringkat

Peringkat

7

Upgrade Apartment Platinum

8

Presidential Stays WorldMark South
Pacific Club
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

3
11 bulan

11 bulan

3
3

Label Bagasi

9

Layanan Check-in Elite

10

Tiba dengan Gaya

11

Parkir Mobil Valet

Peringkat

Peringkat

12

Pelayanan Bergengsi

Peringkat

Peringkat

15

Pembatalan Aman

20

Penyegaran Apartment Malam

13

3
3
3
3
3
3

Peringkat

#

3
Poin Pertukaran untuk Poin Wyndham
Rewards

Pertukaran Wyndham Rewards^

Peringkat

Peringkat

Peringkat

3

3

Poin Pertukaran untuk Poin atau
Retribusi Wyndham Rewards

Poin Pertukaran untuk Poin atau
Retribusi Wyndham Rewards

Batas Tahunan

Batas Tahunan

Batas Tahunan

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

FlexiStay WorldMark South Pacific
Club Resorts
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

21 hari

28 hari

35 hari

42 hari

22

FlexiStay
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

21 hari

28 hari

35 hari

42 hari

23

FlexiStay Advance
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

29

Liburan Retribusi (Levy Holiday)

25

13

Keanggotaan Wyndham Rewards®

16

Sambutan Anggota

17

Nomor Pemesanan Bebas Pulsa Elite

18

Tarif Pilihan
Internasional Hotel Wyndham

19

Wi-Fi

20

Layanan Kebersihan Kamar Harian

21

Keanggotaan Pertukaran RCI

22

#

12 bulan

Peringkat

12 bulan

Peringkat

14 bulan

Peringkat

14 bulan

3

3

3

3

Affiliate Resorts Club Wyndham South Pacific
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

9 bulan

9 bulan

11 bulan

11 bulan

25

Affiliate Resorts WorldMark, The Club
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

9 bulan

9 bulan

11 bulan

11 bulan

26

Associate Resort
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

9 bulan

9 bulan

11 bulan

11 bulan

27

Resort Club Wyndham Asia
MASA TENGGANG PEMESANAN (BOOKING WINDOW)

12 bulan

12 bulan

14 bulan

14 bulan

^Manfaat Pertukaran Wyndham Rewards:
Tingkat Diskon
Batas Pertukaran
Batas Biaya Tambahan

- 10%
Hingga 20.000 Poin
per tahun + 20%

- 15%
Hingga 35.000 Poin
per tahun + 15%

- 20%
Hingga 63.000 Poin
per tahun + 10%

* Syarat dan Ketentuan berlaku untuk penggunaan manfaat ini. Lihat halaman 64 dari Buklet Keanggotaan Club Wyndham Asia untuk Peraturan Program dan diskon yang berlaku untuk setiap tingkatan.
*Pembersihan Apartment Malam hanya berlaku di Club Resor Asia
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TOPIK

CLUB WYNDHAM ASIA

TEMPAT
MENEMUKAN
INFO LENGKAP
DI PDS IN

Apa itu Club
Wyndham Asia?

Club berbeda dengan timeshare tradisional dan menawarkan Anda kemampuan
untuk memiliki Poin Anggota yang dapat digunakan untuk liburan di salah satu
Club Resort yang tidak terbatas pada apartemen yang sama, untuk masa inap
yang sama, pada waktu yang sama sepanjang tahun. Wyndham Destinations
International, Developer dan Club Manager dari Club Wyndham Asia (“Club”) adalah
bagian dari keluarga Wyndham Destinations, yang mencakup perusahaan Vacation
Ownership dan pertukaran terbesar di dunia dengan lebih dari 900.000 Pemilik.

Bagian 1

Berapa lama masa hidup Club?

Jangka waktu Club adalah 40 tahun mulai dari 11 September 2015 dan berakhir
pada 10 September 2055.

Bagian 1

Apa yang ditawarkan?

Kesempatan untuk membeli saham (“Poin Anggota”) di Club. Poin Anggota
diperbarui setiap tahun dan digunakan sebagai pertukaran penginapan di Club
Resort dan waktu sesuai pilihan Anda, tergantung jumlah Poin Anggota yang Anda
miliki dan ketersediaannya.

Bagian 1

Apa saja jenis Keanggotaannya?

Keanggotaan Standar dan Keanggotaan Utama. Keanggotaan Standar memiliki
manfaat dan penggunaan terbatas sebagaimana diperinci di dalam Konstitusi Club.

Bagian 1

Apa saja jenis Keanggotaan Utama?

Ada dua level dan empat tingkatan Keanggotaan Utama - (a) Gold – Emerald dan
Sapphire; dan (b) Platinum – Ruby dan Diamond.

Bagian 1

Di mana saja saya dapat menikmati
liburan?

Anggota Utama memiliki akses ke Club Resort, ditambah Associate Resort di
seluruh Asia, serta akses melalui perjanjian pertukaran Club dengan resor Club
Wyndham South Pacific di Australia, Selandia Baru, Fiji, Thailand, dan Hawaii, AS;
lebih dari 70 WorldMark, resor Club di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko;
serta lebih dari 4.000 resor di seluruh dunia melalui keanggotaan gratis dengan
Pertukaran RCI.

Bagian 2

Apa jenis Club Apartment yang
dimiliki Club?

Club memiliki atau menyediakan akses Anggota ke berbagai jenis Apartment
berkualitas yang menampung jumlah tamu yang berbeda dari suite studio/hotel
hingga Presidential Apartment. Apartment dipelihara dengan standar tinggi dan
kami menyimpan cadangan modal untuk pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan
besar.

Bagian 3

Berapa banyak Poin Anggota
yang saya butuhkan?

Setiap Club Apartment telah diberi nilai Poin tergantung lokasi Resort, ukuran
Apartment, lama menginap dan tanggal menginap. Nilai Poin setiap Club Apartment
ditetapkan dalam Pedoman Resort Club Wyndham Asia terkini. Jumlah Poin
Anggota yang Anda butuhkan akan bergantung pada kebutuhan masing-masing
liburan Anda.

Bagian 1

Akankah jumlah
Poin Anggota meningkat?

Jumlah total Poin yang dialokasikan untuk setiap Club Apartment tidak pernah
dapat dinaikkan. Jumlah Poin yang dialokasikan untuk hari yang berbeda dalam
seminggu dan musim yang berbeda dari setiap tahun kalender dapat berubah
selama jumlah poin yang dialokasikan tidak dinaikkan.

Bagian 1

Apakah saya perlu membeli jumlah
Poin Anggota minimum?

Anggota Utama harus memiliki minimum 5.000 Poin Anggota. Tidak ada jumlah
Poin Anggota maksimum yang dapat Anda peroleh. Namun, jumlah minimum Poin
yang ditawarkan oleh Developer dapat berubah dari waktu ke waktu.

Siapa penerbit PDS ini?

ClubCo menerbitkan PDS ini dan semua Poin Anggota.

•
•
Apa saja manfaat besar dari Club?

•
•
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Bagian 1

Bagian 1

Vacation Ownership memberikan Anda kesempatan gaya hidup untuk
memiliki liburan masa depan Anda.
Fleksibilitas pilihan Club Resort, lama menginap dan waktu menginap
didasarkan pada jumlah Poin Anggota yang Anda miliki.
Kemampuan untuk menyimpan dan meminjam Poin Anggota dari tahun
sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan ketersediaan
Poin Anggota Anda*.
Anggota Utama dapat berpartisipasi dalam kesempatan tambahan yang
ditawarkan oleh Developer*.

Bagian 5
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Anggota Utama dapat berpartisipasi dalam kesempatan tambahan yang
ditawarkan Developer.
Anda dapat menggunakan Poin Anggota sendiri atau membagikan
penggunaan Poin Anggota dengan keluarga, teman, dan mitra.
Wali amanat independen, Perpetual (Asia) Limited memegang modal
saham yang diterbitkan di ClubCo, ClubCo atau anak perusahaanya
(yang atau akan dimiliki sepenuhnya oleh ClubCo) akan memegang
kepentingan yang menguntungkan di Club Apartment, untuk manfaat
penuh dan mutlak Anggota Club.
*Manfaat tidak tersedia untuk Pemilik Standar dan Poin yang Tidak
Memenuhi Syarat. Ketentuan berbeda berlaku untuk Pemilik Standar.

Bagian 5

Biaya berkelanjutan yang dikeluarkan dalam mengoperasikan Club dan
Club Resort mengharuskan Anggota membayar Retribusi Tahunan.
Kecuali berlaku pengecualian lain, jika Anda tidak membayar Retribusi
Tahunan Anda, Anda tidak akan dapat menggunakan Poin Anggota Anda
dan mereka dapat dibatalkan.
Retribusi tunduk terhadap peningkatan tahunan yang terbatas pada
peningkatan maksimum, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 5.2.
Pertumbuhan jumlah Club Apartment yang tersedia bagi Anggota
bergantung pada penjualan Poin Anggota kepada masyarakat umum.
Penginapan tergantung ketersediaan, oleh karena itu Anda mungkin tidak
dapat menginap di lokasi pilihan Anda pada waktu yang Anda inginkan.
Developer menawarkan manfaat tambahan dari waktu ke waktu kepada
Anggota Utama dan Developer memiliki kebijakan sendiri dalam
memberikan manfaat tersebut dan dapat menariknya kapan saja tanpa
pemberitahuan.
Poin Anggota adalah produk gaya hidup yang dirancang untuk
memfasilitasi pengalaman, bukan pengembalian modal maupun laba,
untuk Anggota Club. Anda tidak boleh berharap mendapat pemulihan
jumlah (atau bagian apa pun dari jumlah tersebut) yang telah Anda
bayarkan untuk Poin Anggota di Club, juga Anda tidak boleh berharap
bahwa selama jangka waktu apa pun harga jual kembali atau tetap stabil
atau meningkat dari waktu ke waktu. Poin Anggota bukan merupakan
produk investasi keuangan.

Bagian 5

Apakah ada periode cooling-off?

Ya, ada periode cooling-off sesuai dengan hukum setempat tempat pembelian
Poin Anggota.

Bagian 8

Dapatkah saya menjual
Poin Anggota saya?

Ya. Anda memiliki hak untuk menggunakan, menyewakan, meminjamkan,
mewasiatkan, menghadiahkan, menjual, atau mengalihkan Poin Anggota dan
Keanggotaan Anda. Namun, harap diingat bahwa Poin Anggota tidak dirancang
untuk menghasilkan pengembalian keuangan, keuntungan, atau laba untuk
Anggota Club.

Bagian 1

Berapa lama saya harus
menggunakan Poin Anggota?

Anggota Utama diberikan jumlah Poin Anggota yang sama setiap tahun untuk
digunakan dalam waktu dua tahun.

Bagian 1

Apa saja biaya
dan pengeluarannya?

Selain biaya pembelian, Anggota dapat diminta untuk membayar Biaya
Permohonan untuk mengatur Keanggotaan mereka, dan diwajibkan untuk
membayar Retribusi Tahunan untuk menutupi biaya pengoperasian Club,
setiap Retribusi Khusus yang dapat diterapkan dan biaya layanan lain pada
Lokasi Eksekutif.

Bagian 3

Bagaimana cara saya
menjadi Anggota?

Anda harus melengkapi formulir pendaftaran dan membayar jumlah Poin
Anggota yang ingin Anda beli.

Bagian 1

Definisi Istilah

Lihat Definisi Istilah di bagian belakang PDS untuk penjelasan tentang istilah
yang digunakan dalam PDS ini.

Informasi kontak

Lihat Direktori Perusahaan di bagian belakang PDS ini.

•
Apa saja manfaat besar dari
Club?

•

•
•
•
•
•
Hal-hal lain yang perlu Anda
ketahui?

•

•
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1.5 Bagaimana cara bergabung
dengan Club?
Untuk mendaftar menjadi Anggota Club, Anda
harus mengisi Formulir Pendaftaran terkait dan
membayar Biaya Pendaftaran yang berlaku dan
menyetorkan ke Developer.

1.6 Seberapa mudah menggunakan
Poin Anggota Utama?
Sebagai Anggota Club, Anda mendapatkan Poin
Anggota dalam jumlah tertentu, untuk digunakan
di salah satu Club Apartment sesuai dengan
jumlah Poin Anggota yang Anda miliki dan
ketersediaan Club Apartment.
Sistem Poin Club berfungsi seperti rekening
bank tradisional. Setelah menjadi Anggota, Poin
Anggota Anda disetor ke akun Club Wyndham
Asia pribadi Anda, lalu siap digunakan.
Ketika Anda melakukan pemesanan, jumlah
Poin Anggota yang diperlukan untuk pemesanan
tertentu akan ditarik secara otomatis.
Setiap tahun pada Tanggal Hari Jadi

Keanggotaan Anda, akun Anda diisi kembali
dengan jumlah penuh Poin Anggota yang Anda
miliki, kecuali Anda meminjam dari akun tahun
depan.
Anda dapat memilih menggunakan Poin Anggota
Utama sebagai berikut:
• MENYIMPAN beberapa atau semua Poin
Anggota Anda selama satu tahun untuk
memperpanjang waktu liburan Anda di tahun
berikutnya. Anda dapat menyimpan Poin
Anggota yang tidak digunakan untuk digunakan
di tahun berikutnya, kecuali Anda telah
melakukan pemesanan yang diterima sesuai
dengan Pedoman dan Peraturan yang berkenaan
dengan Poin Anggota tersebut sebelumnya.
• MEMINJAM beberapa atau semua Poin
Anggota Anda dari tahun yang akan datang
untuk memperpanjang waktu liburan Anda
di tahun ini, dengan ketentuan Anda telah
membayar Retribusi Tahunan untuk tahun yang
akan datang.

MENYIMPAN DAN MEMINJAM POIN ANGGOTA*

Memungkinkan Anggota
menggunakan nilai Poin
tiga tahun sekaligus

Disimpan
dari tahun
sebelumnya

SIMPAN

12

Dipinjam dari
tahun berikutnya

*Anggota Utama saja.

PINJAM
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1.7 Berapa banyak Poin Anggota
yang saya perlukan untuk setiap
Apartment?

sejumlah tamu tertentu:

Jumlah Poin Anggota yang diperlukan untuk
menginap di Club Apartment tertentu akan
bergantung pada Nilai Poin Harian yang ditetapkan.

• Apartment Satu Kamar Tidur

Setiap Club Apartment telah menetapkan Nilai
Poin Harian, yang tercantum dalam Pedoman
Resort Club Wyndham Asia terbaru (“Pedoman
Resort”), Silakan lihat di clubwyndhamasia.com.
Nilai Poin Harian dari setiap Club Apartment
tergantung:

• Suite Tiga Kamar Tidur

1. Waktu dalam setahun;

Saat Anda menjadi pengunjung di Resort, pastikan
Anda tidak melebihi batas kapasitas kamar.

2. Jumlah kamar tidur di Club Apartment;
3. Hari dalam seminggu;
4. Lokasi Resort; dan
5. Semua faktor lain yang dianggap relevan oleh
ClubCo.
Anda dapat menghitung jumlah Poin Anggota
yang diperlukan dengan mengacu pada Pedoman
Resort, silahkan lihat di clubwyndhamasia.com
atau dengan menghubungi Layanan Anggota

1.8 Bagaimana mengetahui ukuran
Apartment yang saya butuhkan?
Club Apartment dirancang untuk menampung

• Suite / Apartment Studio

• Apartment Dua Kamar Tidur

• Presidential Suite
Untuk lebih terperinci, silakan periksa Layanan
Anggota atau Pemesanan, karena ada beberapa
ragam pilihan.

1.9 Bagaimana saya membuat
pemesanan?
Pemesanan dibuat berdasarkan urutan pertama
memesan, pertama dilayani, dan tergantung
ketersediaan. Anggota Gold dapat memesan
hingga 12 bulan di muka pada hari pertama
mereka menginap di Club Resort, dan Anggota
Platinum dapat memesan hingga 14 bulan di muka
pada hari pertama menginap.
Kami menyediakan masa tenggang pemesanan
(booking window) di muka untuk memberi Anggota,
yang dapat mengonfirmasi persyaratan penginapan
mereka di muka, setiap kesempatan untuk

MEMAHAMI BAGAN POIN
Ketika merencanakan liburan Anda, harap diingat bahwa jumlah Poin Anggota yang diperlukan untuk memesan resor
tertentu akan ditentukan oleh 1 , 2 , 3 dan 4 di bawah. Kami akan menggunakan Wyndham Sea Pearl Resort Phuket
sebagai contoh:

2

Lokasi Resor.

SETAHUN

Musim yang ingin
Anda pesan:
• Merah (musim
tinggi)

N
Naka Bay

POLICE BOOTH
PHR

D
A BA A M E E R
R

IAT RD SIAM
M PREK
CHALOA
COMMERCIAL
BANK
HAT PATONG RD

POLICE
STATION

KRUGTHAI
BANK

SAWADIRAK RD

Patong Beach

TO GOLF
COURSES

TO
AIRPORT

• Putih (musim
sendang) atau
• Biru (musim rendah)

TIPE KAMAR

Ukuran Apartment
yang Anda inginkan
(misalnya, Satu Kamar
Tidur atau dua Kamar
Tidur).
Harap dicatat bahwa jumlah orang
yang dapat ditampung dari setiap tipe
Apartment - - tidak boleh melebihi
batas

4

HARI DALAM
SEMINGGU

Hari dalam seminggu yang
ingin Anda pesan.
Tarif per Malam
Min

Total
Minggu

4600

(dengan Poin Liburan)

Sen-Kam

Jum-Sab

BIRU

600

750

700

PUTIH

900

1150

1050

6950

MERAH 3

1650

2100

1900

12700

MERAH 2

2450

3100

2850

18850

MERAH 1

2750

3450

3200

21100

Hanya contoh.

SOI SAEN SABEL

200 P
EE R
D

NA
NAI
RD

RAT U THIT

THAWEEWONG RD

BUS TO
PHUKET CITY

SAI NAM YEN RD
KATHU
PATONG
HOSPITAL

BANGLA RD

TOURIST
POLICE

SUWANKHIRI
TEMPLE
T KARANI R
ISI
D
PH

POST
OFFICE

Kalim Bay

3

Deluxe Hotel
Suite

LOKASI
RESORT

1

BIRU
PUTIH
MERAH
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mendapatkan penginapan di lokasi yang mereka
suka dan pada waktu yang mereka inginkan.
Lakukan pemesanan online di
clubwyndhamasia.com atau dengan
menghubungi Layanan Anggota. Karena
ketersediaan tergantung permintaan dan
kendala musiman, Anda mungkin tidak dapat
memperoleh penginapan di lokasi yang Anda
suka dan pada waktu yang Anda inginkan.
Dengan demikian, semakin awal Anda melakukan
pemesanan, semakin tinggi kemungkinan
memperoleh sesuai keinginan Anda. Menurut
Konstitusi, ClubCo harus memastikan adanya
kecukupan penginapan untuk memenuhi semua
Poin Anggota yang diterbitkan pada suatu
tahun tertentu. ClubCo memenuhi kewajiban ini
dengan alokasi Poin Anggota ketika setiap Club
Apartment dibawa ke Club.
Alokasi Poin Anggota dihitung untuk setiap
Apartment dalam suatu musim yang berbeda
dalam setahun dan pada hari yang berbeda
dalam seminggu, yang ditentukan oleh atau
sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh
Developer dan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor yang tercantum pada Bagian 1.7.
Untuk permintaan pemesanan yang diterima
melalui faksimile, email atau surat, urutan
prioritas akan ditentukan pada saat memproses
pemesanan. Kami sarankan agar semua
pemesanan dilakukan secara online atau
dengan menghubungi Layanan Anggota. ClubCo
tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan
dokumen atau ketepatan waktu permintaan
pemesanan ketika dokumen dikirim melalui email,
surat atau faksimile.
Club Apartment diserahkan kepada Anggota
berdasarkan tanggal yang ditetapkan dalam
pemesanan, bukan saat check-in. Beberapa
Club Apartment dengan fitur khusus (seperti
pemandangan yang disukai) dapat diberi
peringkat menggunakan Sistem Kecocokan
Terbaik (Best Fit System) sehingga pemesanan
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sebelumnya memiliki prioritas penyerahan.
Anggota dapat memiliki dan menggunakan
sebanyak mungkin pemesanan sesuai dengan
jumlah Poin Anggota yang dimiliki.
Saat melakukan pemesanan, sebaiknya Anggota
mengacu kepada Pedoman Club yang diberikan
kepada mereka untuk mempertimbangkan masa
tenggang pemesanan (booking window), waktu
inap minimum, dan informasi lain yang diperlukan.
Tabel di bawah ini adalah ringkasan singkat
tentang waktu inap minimum dan maksimum di
Club Resort.
PEMBATASAN

PERINCIAN PEMBATASAN

Musim Putih
dan Biru

Tidak berlaku masa inap malam
minimum

Musim Merah

Berlaku masa inap minimum dua
malam hanya untuk menginap
Akhir Pekan*, kecuali hanya yang
tersedia satu malam.
*Menginap hanya di akhir pekan
adalah menginap hanya pada
hari Jumat dan Sabtu malam.

1.10 Bagaimana cara membatalkan
pemesanan?
Kami sarankan Anda melakukan semua
pembatalan melalui telepon. ClubCo tidak akan
bertanggung jawab atas kehilangan dokumen
atau ketepatan waktu pembatalan ketika
dokumen dikirim melalui faksimile, email atau
surat.
Jika pemesanan dibatalkan dalam waktu kurang
dari periode waktu yang tercantum di bawah,
Anggota akan kehilangan jumlah Poin Anggota
yang berlaku;
Anggota yang membatalkan pemesanan
harus menunggu 48 jam sebelum melakukan
pemesanan baru dalam kondisi berikut:
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1. Pemesanan empat hari atau lebih lama pada Musim
Merah dan permintaan untuk melakukan pemesanan
ulang yang sama selama kurang dari empat hari dalam
waktu 90 hari atau kurang dari waktu menginap; atau
2. Pemesanan Poin Anggota dan permintaan untuk
melakukan memesan kembali yang sama sebagai
pemesanan FlexiStay dalam waktu lima hari sebelum
check-in. (Catatan: FlexiStay tidak tersedia untuk Poin
Utama yang Tidak Memenuhi Syarat).

1.11 Tamu dan pengunjung
Anda dipersilakan mengajak kerabat atau teman
untuk tinggal bersama atau mengunjungi Anda, atau
menginap setelah meminta izin ke Club Apartment atas
ketidakhadiran Anda. Harap perhatikan bahwa Anda
bertanggung jawab untuk:
• Perilaku tamu Anda;
• Semua biaya atas penggunaan layanan tambahan dan
bahan konsumsi yang digunakan oleh Tamu Anda; dan
• Kepatuhan tamu Anda terhadap Pedoman Club dan
segala biaya dan tagihan terhadap kerusakan Resort
yang dilakukan oleh Tamu Anda.
Anda dan Tamu Anda dipersilakan untuk mengundang
pengunjung ke Club Apartment, namun pengunjung
tersebut hanya boleh berada di Club Apartment selama
bersama Anda atau menjadi Tamu perusahaan Anda. Jika
menginap di Club Apartment, total kapasitas tidak boleh
melebihi batas kapasitas hunian dari Club Apartment
Anda.

1.12 Bolehkan saya menyewakan pemesanan
Poin Anggota saya?
Sebagai Anggota, Anda dapat melakukan pemesanan
Poin Anggota lalu memberikan atau menyewakannya
ke orang lain dengan tunduk terhadap Pedoman Club.
Pada saat melakukan pemesanan, Anda harus memberi
tahu Club nama Tamu Anda lalu memberikan konfirmasi
pemesanan kepada Tamu Anda.
UNTUK PEMESANAN YANG
DILAKUKAN:

DENDA TIDAK BERLAKU
JIKA PEMBATALAN
DITERIMA PALING
LAMBAT:

14 bulan hingga 61 hari sebelumnya

30 hari sebelum digunakan

60 hari hingga 15 hari sebelumnya

10 hari sebelum digunakan

14 hari hingga 48 jam sebelumnya

48 jam sebelum digunakan

48 jam hingga 0 jam sebelumnya

Tidak dapat dibatalkan
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Anda dapat menagih jumlah berapa pun kepada Tamu
karena menggunakan Poin Anggota Anda, namun Anda
tidak diizinkan untuk menyewa atau menggunakan
pemesanan Poin Anda untuk perusahaan atau tujuan
komersial apa pun secara terus menerus.

didaftarkan sebagai penerima pengalihan Poin Anggota.
Poin Anggota dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian
sewaktu-waktu selama masa berlakunya dan tanpa
batasan jumlah pengalihan dengan tunduk terhadap
ketentuan berikut:

Anda juga harus memastikan bahwa Tamu Anda
mematuhi Pedoman Club. Sebagai Anggota, Anda
bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang Anda
sewakan atau izinkan menggunakan Club Apartment
selama mereka menghuni Apartment. Anda juga harus
mematuhi pembatasan apa pun yang diberlakukan oleh
Developer.

• ClubCo akan mengenakan biaya administrasi yang
dibayarkan ke ClubCo untuk setiap pengalihan Poin
Anggota. Pihak yang mengalihkan bertanggung jawab
atas biaya dan pajak lainnya (jika ada) terkait dengan
pengalihan Poin Anggota.

Developer juga berhak melakukan pemesanan Apartment
menggunakan Poin Developer dan menyewakan
pemesanan kepada anggota publik dan menerima hasil
bersih.

1.13 Dapatkah ClubCo menyewakan Club
Apartment?
ClubCo tidak melakukan bisnis menyewakan Apartment
kepada masyarakat umum. Namun, ClubCo dapat
menyewa Club Apartment lebih banyak menurut
kebutuhan Anggota sesuai dengan Pedoman Club.

1.14 Dapatkah saya menjual atau
mengalihkan Poin Anggota saya?
Anda dapat menjual atau mengalihkan Poin Anggota
Anda dengan perjanjian sukarela (private agreement).
Seseorang menjadi berhak atas Poin Anggota sebagai
akibat dari kematian atau kebangkrutan dengan memilih
mereka yang terdaftar sebagai Anggota atau menunjuk
seseorang yang dinominasikan oleh mereka yang
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• ClubCo tidak akan mengalihkan Poin jika ada jumlah
terutang atas Keanggotaan Anda.
• Jika Anda mengalihkan sebagian Poin Anggota Anda,
setelah mengalihkan, Anda dan pihak penerima
pengalihan masing-masing harus memiliki Keanggotaan
Dasar.
• Penerima pengalihan terikat dengan ketentuan
Konstitusi dan Pedoman Club.
• Penerima pengalihan yang memperoleh Poin
Anggota Utama selain sebagai akibat dari kematian,
kebangkrutan atau dari anggota keluarga terdekat, akan,
kecuali diizinkan oleh Developer, tidak berhak atas salah
satu manfaat yang ditawarkan oleh Developer
(sebagaimana dijelaskan pada Bagian 7.0). Poin tersebut
dikenal sebagai Poin Utama yang Tidak Memenuhi
Syarat.
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• Penerima pengalihan harus memenuhi
semua kualifikasi untuk menjadi Anggota
dan, jika Poin Anggota dibayar dengan
angsuran melalui fasilitas yang disediakan
Developer, memenuhi persyaratan kredit
yang berlaku.
• Baik pengalih dan penerima pengalihan
harus menggunakan bentuk atau mekanisme
pengalihan ClubCo dari waktu ke waktu
yang mungkin diperlukan (misalnya, formulir
pengalihan berbasis kertas, elektronik, atau
sarana teknologi lainnya). Hingga bilamana
disarankan oleh ClubCo, formulir pengalihan
berbasis kertas harus ditandatangani oleh
pengalih dan penerima pengalihan, diberi
saksi sesuai kebutuhan dan diserahkan ke
ClubCo. Formulir pengalihan dapat diperoleh
dari ClubCo berdasarkan permintaan.
• Developer maupun ClubCo tidak
berkewajiban untuk membeli kembali Poin
Anggota, namun ClubCo akan membantu
Anda dalam mengalihkan Poin Anggota
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Anda ke anggota yang ada atau pihak ketiga.
• ClubCo berhak (atas kebijakan mutlaknya)
menolak mendaftarkan pengalihan Poin
Anggota.
• ClubCo dan mitranya tidak menjalankan
layanan penebusan atas Poin Anggota yang
dikeluarkan.
• Poin Anggota bukan merupakan produk
investasi keuangan dan tidak bertujuan
memberikan keuntungan keuangan. Mereka
menawarkan kesempatan gaya hidup
liburan, dan dengan demikian, ada pasar
terbatas untuk penjualan kembali Poin
Anggota yang diterbitkan. Secara umum,
Anggota tidak boleh berharap mendapat
pemulihan jumlah yang awalnya mereka
bayarkan untuk Poin Anggota mereka
maupun berharap bahwa seiring berjalannya
waktu harga jual kembali akan tetap stabil
atau meningkat berkenaan dengan harga
yang awalnya bayar.
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2.0 DI SELURUH DUNIA, DIMANA SAJA CLUB
DAPAT MENJANGKAU SAYA?
Anggota Utama saat ini memiliki akses ke Club Resort, ditambah Associate Resort di seluruh Asia, serta akses melalui
perjanjian pertukaran Club dengan resor Club Wyndham South Pacific di Australia, Selandia Baru, Fiji, Thailand, dan
Hawaii, AS; lebih dari 70 WorldMark, resor Club di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko; dan lebih dari 4.000 resor di
seluruh dunia melalui keanggotaan gratis dengan RCI Exchange.

3.0 BIAYA DAN PENGELUARAN LAINNYA
Tabel berikut menunjukkan biaya dan pengeluaran lain yang mungkin dikenakan kepada Anda.
Anda harus membaca semua informasi tentang biaya dan pengeluaran, karena penting untuk memahami
pengaruhnya terhadap minat Anda ke Club.
JENIS BIAYA ATAU PENGELUARAN

JUMLAH

BAGAIMANA & KAPAN
DIBAYAR

Biaya pendaftaran

USD$149 (tidak termasuk
GST/PPN/Pajak Konsumsi
jika berlaku)

Harus Anda bayar ketika Anda
membuat permohonan untuk
bergabung dengan Club atau membeli
Poin Anggota tambahan

Biaya untuk bergabung dengan Club atau membeli
Poin Anggota tambahan

BIAYA LAYANAN
Biaya keterlambatan untuk pemberitahuan pengingat yang
dikirim kepada Anda

USD$15.00
15% per tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal
pembayaran

Suku bunga pada retribusi terhutang

(misalnya, Untuk Retribusi terhutang sebesar USD$500 atau lebih,
Anda mungkin dikenai biaya bunga USD$0,21 untuk setiap hari mereka
yang masih terhutang)

Biaya cek pengembalian untuk setiap pembayaran yang
tidak dipatuhi, dikembalikan atau ditolak

USD$25.00

Exceptional Requests

USD$250.00

Biaya Pengalihan:
Biaya administrasi dapat dibayarkan ketika Anda meminta pengalihan atau mengubah Keanggotaan Anda.			
Biaya terhutang saat ini ditetapkan dalam tabel berikut ini:
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BIAYA ATAU PENGELUARAN

JUMLAH

KAPAN HARUS DIBAYAR

Pengalihan pewaris orang yang
meninggal

Gratis

Ketika meminta pengalihan Keanggotaan akibat kematian
Anggota saat ini.

Menambah atau menghapus Anggota

USD$100.00

Ketika meminta Anggota untuk ditambahkan ke, atau dihapus
dari Keanggotaan.

Pengalihan Keanggotaan

USD$200.00

Ketika meminta Keanggotaan untuk dialihkan ke pihak ketiga
atau dialihkan ke perusahaan atau perwalian.

Membagi/Menggabungkan
Keanggotaan

USD$300.00

Ketika meminta Keanggotaan Anda untuk dibagi menjadi dua
Keanggotaan terpisah atau dialihkan ke Anggota yang ada.
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3.1 Anggaran Club
ClubCo menentukan Anggaran Tahunan untuk
menyediakan biaya operasional Club, biaya Apartment
dan Resort dan cadangan modal untuk setiap tahun.
Anggaran ini digunakan untuk menentukan jumlah
Retribusi Tahunan.

3.2 Retribusi Tahunan
Untuk memastikan program liburan yang terus berjalan
dan bertahan lama untuk kepentingan Anggota, maka
diperlukan Retribusi Tahunan dengan memperhitungkan
biaya aktual Club, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan Club Apartment. Setiap Anggota (termasuk
Developer) wajib membayar Retribusi Tahunan. Jumlah
Poin Anggota yang Anda miliki menentukan jumlah
Retribusi Tahunan yang Anda bayar. Anggota dengan
jumlah Poin Anggota yang lebih tinggi akan membayar
Retribusi Tahunan yang lebih tinggi karena semakin
tingginya jumlah penggunaan Apartment yang menjadi
hak mereka. Jumlah Retribusi Tahunan yang Anda
bayar tidak dapat ditawar, namun Developer telah
memperkenalkan opsi Liburan Retribusi untuk Anggota
Utama yang memiliki Poin yang Memenuhi Syarat. Opsi
Liburan Retribusi ini dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 7
PDS ini.
Ada juga dana cadangan yang disimpan oleh ClubCo
untuk pemeliharaan, penggantian dan perbaikan besar
Club Apartment untuk item-item dalam Resor. Retribusi
Tahunan digunakan untuk mencadangkan dana cadangan
dari waktu ke waktu.
Anggota wajib membayar Retribusi Tahunan sejak tanggal
pertama kali mendaftarkan Keanggotaan mereka ke
ClubCo, diprorata pada tahun pertama mereka untuk
periode Keanggotaan mereka pada tahun tersebut.
ClubCo akan menerbitkan faktur pajak kepada Anggota
baru segera setelah pendaftaran dan jatuh tempo
pembayaran retribusi pertama akan jatuh tempo 30 hari
setelah pendaftaran Keanggotaan

3.3 Metode Penentuan Retribusi Tahunan
ClubCo menentukan Retribusi Tahunan Anggota
berdasarkan rumus berikut:

BAGAIMANA CARA
MENGHITUNG
RETRIBUSI TAHUNAN
Retribusi Tahunan didasarkan
pada rumus berikut:
Misalnya untuk 2018, Retribusi Tahunan
telah ditetapkan sebesar US$0,06 per
Poin Anggota. Anggota yang memegang
10.000 Poin Anggota akan dikenakan
biaya Retribusi Tahunan sebesar US$600
(10.000 x 0,06 = $600).

Setiap Anggota (termasuk Developer) berkontribusi
terhadap dana Club selama setiap tahun sehubungan
dengan jumlah Poin Anggota saat Anggota tersebut
terdaftar.
Untuk Anggota selain dari Developer, proporsi
pengeluaran tahunannya ditentukan sesuai dengan
rumus berikut ini:
Retribusi Tahunan yang harus dibayarkan oleh
masing-masing Anggota = A x B / C
Keterangan:
A = Pengeluaran Tahunan
B = Jumlah Poin Anggota yang terdaftar dalam
nama Anggota tersebut
C = Total rata-rata jumlah Poin Anggota aktual dan
perkiraan selama Tahun Keuangan

Dalam setiap tahun kalender, selain tahun kalender saat
Anggota pertama kali terdaftar, tanggal jatuh tempo untuk
pembayaran Retribusi Tahunan adalah 1 Januari.
Anggota belum dapat menggunakan hak Keanggotaan
hingga Retribusi Tahunan terutang dibayarkan.
Selanjutnya, Konstitusi menetapkan bahwa Anggota dapat
dikenai denda Poin Anggota jika mereka belum membayar
Retribusi Tahunan berkenaan dengan Poin Anggota
tersebut dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan
dari ClubCo yang memberitahukan Anggota tersebut
bahwa pembayaran Retribusi Tahunan belum dilunasi
selama 30 hari.
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3.4 Kontribusi Developer terhadap retribusi

3.6 Layanan tambahan

Developer berkontribusi terhadap dana Club dengan
dasar yang sama dengan Anggota lain, kecuali dihitung
pada jumlah Poin Anggota yang dimilikinya pada setiap
akhir bulan. Ini dibayarkan bulanan selama setiap Tahun
Keuangan atau bagiannya.

Anggota dapat dikenakan biaya layanan tambahan
sebagai berikut:

3.5 Retribusi Khusus
Konstitusi menetapkan bahwa ClubCo juga dapat
menaikkan Retribusi Khusus dengan pertimbangan
bahwa Retribusi tersebut diperlukan untuk peningkatan
modal atau pengeluaran besar, perbaikan, atau item
yang tidak ada dalam cadangan yang telah ditetapkan
atau untuk kekurangan cadangan tersebut, untuk tujuan
apa pun yang terkait dengan kesehatan, keselamatan
dan kesejahteraan bersama dari Anggota atau jika Club
diwajibkan untuk membayar uang yang tidak dapat
dibayarkan segera.

2. Pajak Lokal: Selain itu, menginap di beberapa Resort
(seperti Hawaii dan Fiji) dapat dikenakan pajak inap,
biaya atau pengeluaran yang dikenakan oleh dewan/
pemerintah lokal yang dapat ditentukan dari waktu ke
waktu.

Retribusi Khusus dikenakan atas dasar yang sama
dengan Retribusi Tahunan, kecuali Konstitusi
menyatakan sebaliknya secara langsung. Retribusi
Khusus dibayarkan pada tanggal yang mereka tentukan
menjadi terhutang dan harus dibayarkan selain dari
retribusi yang dikenakan terhadap Anggota tertentu.

4. Lokasi Eksekutif: Biaya tambahan atau biaya layanan
dapat dikenakan oleh Developer di Lokasi Eksekutif.

Jika ada Retribusi Khusus yang harus dibayarkan, jumlah
Retribusi Khusus yang Anda bayar tidak dapat ditawar
dan pembayaran Retribusi Khusus tersebut benarbenar terpisah dan berbeda dari pembayaran Retribusi
Tahunan dengan mengacu pada bagian 3.2 di atas.
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1. Penggunaan Fasilitas: Peralatan tambahan mungkin
tersedia di beberapa Resort dan mungkin berlaku
biaya penggunaan.

3. Tata graha: Biaya tata graha dimasukkan ke dalam
Retribusi Tahunan untuk Club Resort di Asia saja.
Menginap di resor non-Club atau Club Resort di luar
Asia (seperti Hawaii, AS) akan dikenakan biaya untuk
ongkos layanan tata graha.

3.7 Biaya dan perpajakan pemerintah
Semua pajak pemerintah seperti bea meterai dan, jika
ada, GST/PPN Pajak Konsumsi pada harga pembelian
Poin Anggota atau retribusi harus Anda bayar
sebagaimana mestinya. Informasi pajak yang relevan
disediakan pada Bagian 11 “Pajak.”

3.8 Dapatkah biayanya berubah?
Ya, semua biaya dapat berubah. Alasannya mungkin
termasuk perubahan kondisi ekonomi dan perubahan
dalam peraturan pemerintah. Kami akan berusaha
memberi Anda pemberitahuan tertulis dalam waktu 30
hari tentang usulan perubahan biaya apa pun.
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4.0 BAGAIMANA
SAYA
DILINDUNGI?
Keanggotaan Anda, dan Club itu sendiri,
dilindungi dengan berbagai perlindungan:
(a) ClubCo didirikan sebagai perusahaan
kepemilikan menurut undang-undang Hong
Kong.
(b) Semua saham di ClubCo dipegang oleh wali
amanat independen.
(c) ClubCo atau anak perusahaan yang
sepenuhnya dimiliki oleh ClubCo atau
Developer tidak dapat mengenakan hipotek
atau biaya atas kepentingan hukum atau
menguntungkan mereka di Club Apartment.
(d) Jumlah total Poin yang dialokasikan untuk
setiap Apartment tidak pernah dapat
dinaikkan, melindungi Anda terhadap inflasi.
Namun demikian, ClubCo dapat mengubah
Poin yang dijatahkan selama hari yang
berbeda dalam seminggu dan musim yang
berbeda dalam setahun.
(e) ClubCo tidak dapat menerbitkan lebih
banyak Poin selain daripada yang dibuat
dengan penempatan Club Apartment ke
dalam Club.
(f) Jika Apartment dijual, ClubCo harus
memastikan bahwa Resort atau Apartment
pengganti ditempatkan ke dalam Club yang
dianggap oleh ClubCo setidaknya memiliki
kualitas yang sama dengan Club Apartment
yang dijual, dan bahwa Poin yang dibuat
oleh Club Apartment baru setidaknya harus
sama dengan Club Apartment yang dijual.
(g) Developer telah membebaskan hak apa
pun untuk, dan tidak berhak juga tidak akan
meminta pengalihan ke dirinya sendiri, dari
aset Club yang dimiliki oleh ClubCo.
(h) Kewajiban berkelanjutan Anggota terbatas
pada jumlah yang belum dibayarkan pada
Poin Anggota mereka dan kontribusi
mereka terhadap retribusi tahunan dan
khusus (jika ada) dan layanan tambahan.
(i)

Setiap Club Apartment memiliki satu
minggu per tahun menyisihkan untuk
perbaikan dan pemeliharaan umum.
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5.0 INFORMASI
PENTING YANG WAJIB
DIKETAHUI
Harap dicatat bahwa Club bertujuan untuk memberi
Anda kesempatan gaya hidup, dan tidak dirancang untuk
memberikan keuntungan finansial. ClubCo telah melindungi
hak-hak Anggota dengan memastikan bahwa Wali Amanat
memegang semua modal saham yang diterbitkan di ClubCo.
ClubCo selanjutnya memegang seluruh modal saham yang
diterbitkan atau bunga ekuitas di anak-anak perusahaan
yang dapat memegang kepentingan hukum atau yang
menguntungkan di Club Apartment.
Club bertujuan untuk memberikan semua anggota suatu
kesempatan gaya hidup untuk memiliki liburan masa depan
mereka di Club Apartment berkualitas tinggi.

5.1 Manfaat yang besar
Sebagai Anggota Club Anda memiliki kesempatan untuk
memiliki, daripada menyewa, liburan masa depan Anda di
Club Apartment berkualitas tinggi di dalam Club Resort. Poin
Anggota yang Anda alokasikan dan hak penggunaan terkait
tersedia untuk Anda hingga tahun 10 September 2055 atau
hingga Club berakhir.
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5.1 MANFAAT YANG BESAR
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Akses ke semua Club
Apartment yang ada dan
di masa depan

Sebagai Anggota Club, Anda memiliki akses ke semua Club Apartment di Club pada saat Anda
bergabung dengan Club dan Anggota Utama juga memiliki akses ke semua Club Resort di masa
depan yang dapat ditempatkan ke Club dari waktu ke waktu.

Poin Anggota diperbarui
setiap Tahun Jadi
selama masa hidup Club

Poin Anggota yang Anda beli diperbarui setiap tahun secara otomatis pada Tanggal Hari Jadi
Keanggotaan Anda. Misalnya, jika Anda membeli 5.000 Poin Anggota pada 15 Juli, Anda akan
menerima 5.000 masing-masing dan setiap 1 Juli untuk masa hidup Club (atau hingga 30 September
2030 untuk Anggota Standar).

Nilai Poin Anggota untuk
Club Apartment sudah
ditetapkan

Jumlah total Poin Anggota yang dialokasikan untuk setiap Club Apartment tidak pernah dapat
dinaikkan, melindungi Poin Anggota Anda terhadap inflasi. ClubCo dapat mengubah jumlah Poin
Anggota untuk hari dan/atau musim yang berbeda tetapi jumlah Poin Anggota tahunan untuk Club
Apartment tertentu tidak akan dinaikkan.

ClubCo dipegang
oleh Wali Amanat

Wali amanat independen, Perpetual (Asia) Limited, memegang modal saham yang diterbitkan di
ClubCo. ClubCo atau anak perusahaannya (yang atau akan dimiliki sepenuhnya oleh ClubCo) akan
memegang kepentingan hukum atau yang menguntungkan di Club Apartment, untuk manfaat penuh
dan mutlak Anggota Club.

Tidak ada hipotek
atau tagihan atas
Kepentingan ClubCo

ClubCo (atau anak perusahaannya) tidak akan memberikan hipotek dan tagihan apa pun atas
kepentingan hukum atau yang menguntungkan mereka di Club Apartment.

Jumlah Club Apartment
dipertahankan setiap
saat

Dari waktu ke waktu, ClubCo dapat menjual atau melepas Club Resort atau Club Apartment masingmasing. Namun, ClubCo harus memastikan bahwa Resort atau Apartment pengganti ditempatkan
di dalam Club yang dianggap, dengan alasan yang wajar, memiliki kualitas setidaknya sama dengan
Resort atau Apartment yang dijual. Poin Anggota yang diterbitkan terhadap Resort atau Apartment
baru harus setidaknya sama dengan properti yang dijual atau dilepas.

Pembatasan pada
jumlah Poin Anggota
yang diterbitkan

Jumlah Poin Anggota yang diterbitkan (yaitu yang dijual kepada Anggota) dibatasi dengan jumlah
Poin Anggota yang dialokasikan untuk setiap Apartment. Ini berarti bahwa ClubCo tidak dapat
menerbitkan atau menjual Poin Anggota melebihi jumlah Poin Anggota yang dibuat dengan
penambahan Apartment ke dalam Club. Jika sekumpulan Poin Anggota habis, Apartment tambahan
harus ditempatkan ke dalam Club sebelum Poin Anggota tambahan dapat dialokasikan atau
diterbitkan.

Periode cooling-off

Anda dapat memiliki hak cooling-off. Lihat Bagian 8 untuk penjelasan selengkapnya.

Penggunaan Poin
Anggota

Anda memiliki hak untuk menggunakan, menyewakan, meminjamkan, menghadiahkan, menjual atau
mengalihkan Poin Anggota Anda di Club.
Lihat Bagian 1.14 untuk penjelasan tentang cara Anda dapat mengalihkan Poin Anggota Anda.

Manfaat Tambahan dari
Developer

Developer menawarkan manfaat Anggota Utama melebihi dan di atas manfaat yang mereka terima
sebagai Anggota Standar. Manfaat-manfaat ini termasuk, sejak tanggal pada PDS ini: Keanggotaan
Pertukaran RCI, akses ke Affiliate Resort dan FlexiStay. Penjelasan lebih lanjut tentang manfaat ini
diatur pada Bagian 7. Manfaat ini tidak tersedia untuk Anggota Standar atau Poin Utama yang Tidak
Memenuhi Syarat.

Pembatasan hak suara
Developer

Developer dapat memiliki Poin Anggota di Club namun mereka harus membayar Retribusi Tahunan.
Namun demikian, Developer terbatas pada jumlah total suara yang dapat diberikannya kapan saja,
yang memberikan perlindungan terhadap hak pengambilan keputusan Anggota.

Kesempatan gaya hidup

Menjadi Anggota di Club memberi Anda Kesempatan gaya hidup. Club ini tidak dirancang untuk
memberikan investasi atau keuntungan keuangan.
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5.2 FAKTOR-FAKTOR PENTING YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

Berakhirnya
Penggunaan Poin

Poin Anggota Utama berlaku selama dua tahun sejak diterbitkan. Jika Anda tidak menggunakan Poin
Anggota Anda atau bahkan membuangnya sebelum habis masa berlakunya, Anda akan kehilangan
Poin tersebut. Poin Anggota Standar berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan.

Retribusi Tahunan dan
kegagalan pembayaran

Retribusi Tahunan harus dibayarkan untuk membantu pemeliharaan dan pengoperasian Apartment
dan Club. Retribusi ini dapat dinaikkan setiap tahun namun jumlah kenaikan dibatasi hingga maksimal
7,5% dari Retribusi Tahunan dari tahun sebelumnya atau Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga
Konsumen dihitung dengan mengacu pada: (a) Indeks Harga Konsumen negara di mana Anggaran
Tahunan menetapkan pengeluaran biaya 75% atau lebih atau (b) jika 75% atau lebih biaya tersebut
tidak diatribusikan ke satu negara, maka rata-rata tertimbang indeks harga konsumen resmi yang
diterbitkan harus mengacu pada penetapan Anggaran Tahunan yang dikeluarkan semua negara.
Lihat Bagian 3 untuk Retribusi Tahunan terbaru yang harus dibayarkan oleh Anggota. Kegagalan
sejumlah besar Anggota atau Developer untuk membayar Retribusi Tahunan ini dapat memengaruhi
arus kas Club dan akibatnya dapat membatasi kemampuan ClubCo untuk mengoperasikan Club
dan Resort serta Apartment.

Biaya tambahan

Biaya selain Retribusi Tahunan dapat dibayarkan dari waktu ke waktu, termasuk Retribusi Khusus,
biaya layanan di Lokasi Eksekutif, dan biaya untuk menggunakan fasilitas Resort tertentu. Lihat
Bagian 3 untuk penjelasan lengkap tentang biaya dan pengeluaran yang harus dibayarkan sebagai
Anggota di Club.

Kegagalan pembayaran
dan kehilangan Poin
Anggota

Jika Anda gagal membayar Retribusi Tahunan Anda, Anda tidak akan dapat menggunakan Poin
Anggota Anda.
Jika Retribusi masih belum dibayar, ClubCo dapat, atas kebijakannya sendiri, menghapus dan
menjual Poin Anggota Anda.

Pertumbuhan Club

Pertumbuhan Club dan sejumlah Club Apartment yang diperoleh setelah Anda menjadi Anggota
tergantung jumlah Poin Anggota yang diterbitkan dan dijual kepada Anggota yang ada atau
masyarakat umum. Ini mungkin dipengaruhi secara negatif akibat ketidakstabilan ekonomi.

Menjual kembali
Poin Anggota

ClubCo maupun Developer tidak memberikan layanan penukaran untuk Poin Anggota yang
diterbitkan.
Ada pasar terbatas untuk penjualan kembali Poin Anggota yang diterbitkan. Sebagai produk gaya
hidup, Anda tidak boleh berharap untuk menjual Poin Anggota yang Anda beli dengan harga yang
sama saat Anda bayar atau dengan kenaikan harga, dan Anda juga tidak boleh berharap bahwa
seiring berjalannya waktu harga jual kembali akan tetap stabil atau meningkat berkenaan dengan
harga yang awalnya mereka bayar.

Ketersediaan

Semua penginapan tergantung ketersediaan, oleh karena itu Anda mungkin tidak dapat menginap
di lokasi pilihan Anda pada waktu yang Anda inginkan. Penginapan harus dipesan sejauh mungkin di
muka. Lihat Bagian 1 untuk masa tenggang pemesanan (booking window).

Lokasi kamar

Anda tidak akan dapat meminta lokasi kamar tertentu, kecuali lokasi tersebut merupakan bagian
dari jenis kamar (misalnya, Kamar Pemandangan Laut yang Mewah). Anda juga mungkin tidak dapat
memperoleh penginapan yang berdekatan atau kamar-kamar yang terhubung ketika melakukan
pemesanan beberapa kamar.

Manfaat Developer

Setiap manfaat yang ditawarkan atau disediakan oleh Developer adalah atas kebijakan Developer
dan dapat dicabut kapan saja. Anda harus membuat keputusan untuk membeli Poin Anggota hanya
berdasarkan manfaat yang diperoleh dari Keanggotaan di Club dan bukan berdasarkan layanan
yang disediakan oleh Developer atau pihak ketiga. Manfaat Developer tidak tersedia untuk Anggota
Standar atau Poin Utama yang Tidak Memenuhi Syarat.

Risiko bisnis umum

Ada risiko bahwa Club dapat terpengaruh oleh peristiwa di luar kendali ClubCo atau Anggota,
termasuk:
• kondisi ekonomi lokal dan dunia;
• undang-undang atau intervensi pemerintah;
• inflasi atau ekspektasi inflasi;
• bencana alam, gejolak sosial, pemberontakan atau perang sipil atau politik.
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6.0 SIAPA SAJA YANG TERLIBAT?
6.1 Club Manager

6.2 The Developer

Club Manager adalah Wyndham Destinations
International, merupakan perseroan terbatas
yang didirikan di Hong Kong.

Wyndham Destinations International (HK)
Limited juga merupakan Developer Club Resort
(“Developer”). Peran ini termasuk menempatkan
Apartment ke dalam Club sebagai ganti atas
hasil penjualan dari penerbitan Poin Anggota
ke Anggota. Developer adalah bagian dari grup
perusahaan Wyndham Destinations. Wyndham
Destinations adalah perusahaan Vacation
Ownership terbesar di dunia dengan hampir
900.000 anggota keluarga di seluruh dunia
dan lebih dari 220 resor United States, Canada,
Mexico, Fiji, Australia, New Zealand, Thailand
and Indonesia.

Club Manager telah menandatangani Perjanjian
Manajemen Club dengan ClubCo untuk
mengoperasikan administrasi dan manajemen
Club. Tugas-tugas ini termasuk mengelola
Resor, mengoperasikan Layanan Club dan
sistem pemesanan, menetapkan Anggaran
Tahunan, menentukan dan mengumpulkan
pembayaran Retribusi Club dan semua biaya
lainnya, dan memastikan hak, tugas dan
kewajiban Anggota dipenuhi, sebagai imbalan
atas pembayaran biaya manajemen. Club
Manager juga dapat melimpahkan tugasnya
kepada pihak ketiga.
Club Manager akan menerima biaya
manajemen tahunan, yang akan dibayarkan
secara bulanan, dibayar dengan tunggakan
dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya setiap
bulan. Biaya manajemen ini dibatasi maksimum
15% dari belanja terkonsolidasi Club yang aktual.
Club Manager juga berhak untuk dibayar atau
diganti rugi atas semua biaya, pengeluaran dan
beban, termasuk pajak jika diperlukan, yang
dikeluarkan Club Manager dalam pelaksanaan
tugasnya yang tepat sehubungan dengan Club.
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Developer bekerja sama dengan ClubCo, dapat
menetapkan dari waktu ke waktu berbagai
program yang menawarkan manfaat tambahan
seperti yang dijelaskan pada Bagian 7.0
dari PDS ini. Program Developer ini terpisah
dan berbeda dari Club dan dapat dihapus
atau diubah kapan saja dengan atau tanpa
pemberitahuan.
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6.3 ClubCo

6.4 The Trustee

Club Wyndham Asia (HK) Limited (“ClubCo”) bertanggung
jawab atas pengoperasian Club untuk kepentingan Anggota.
Fungsi manajemen dan pemesanan harian Resort telah
dilimpahkan oleh ClubCo kepada Club Manager. Berdasarkan
rekomendasi dari Developer, ClubCo melakukan uji tuntas
terhadap properti resor potensial dan, jika memenuhi syarat,
akan mengatur properti resor (atau kepentingan properti
sebagaimana mestinya) untuk dipegang secara hukum oleh
ClubCo atau oleh anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki
ClubCo. Setiap kepentingan hukum pada properti ini bebas
dan bersih dari hipotek atau tagihan apa pun. ClubCo akan
menetapkan Nilai Poin Harian untuk setiap Club Apartment
yang ditempatkan di Club setelah mempertimbangkan
rekomendasi yang dibuat oleh Developer. Developer
kemudian bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjual
Poin tersebut untuk mendorong pertumbuhan Club.

Wali Amanat adalah Perpetually (Asia) Limited,
merupakan perusahaan perwalian profesional
yang didirikan di Singapura. Wali Amanat telah
ditunjuk oleh Developer untuk memegang
perwalian Properti Perwalian untuk manfaat
penuh dan mutlak Anggota Club sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan di dalam

ClubCo dapat membuat dan menerbitkan Poin dari waktu
ke waktu dengan ketentuan bahwa jumlah total Poin yang
diterbitkan untuk Anggota tidak melebihi keseluruhan Poin
Anggota yang dialokasikan untuk semua Club Apartment.
Pembatasan Tanggung Jawab ClubCo
Konstitusi menyatakan bahwa:
• Kecuali bilamana kerugian terjadi akibat penipuan, kelalaian
berat atau pelanggaran perwalian ClubCo, ClubCo tidak
bertanggung jawab kepada Anggota di dalam kontrak,
gugatan atau bahkan kerugian yang diderita sehubungan
dengan Club.
• Tanggung jawab ClubCo kepada siapa pun selain Anggota
sehubungan dengan Club, termasuk kontrak apa pun yang
ditandatangani atas nama Club hanya terbatas sejauh ClubCo
diberikan ganti rugi dari aset Club.
• ClubCo tidak berkewajiban untuk menandatangani perjanjian
apa pun, menandatangani dokumen apa pun atau memikul
tanggung jawab apa pun atas nama Club, kecuali perjanjian,
dokumen, atau pemikulan tanggung jawab yang meliputi
pemenuhan penyediaan untuk ClubCo yang membatasi
tanggung jawab ClubCo berdasarkan perjanjian, dokumen,
atau pemikulan tanggung jawab terhadap jumlah yang dapat
dipenuhi dari hak ClubCo atas aset Club.
Ganti rugi
Konstitusi menyatakan bahwa ClubCo berhak mendapatkan
ganti rugi dari aset Club untuk semua pengeluaran, kerugian,
dan kewajiban yang dikeluarkannya sehubungan dengan
pelaksanaan tugasnya, termasuk setiap kewajiban yang
ditanggung oleh ClubCo sebagai akibat dari tindakan atau
kelalaian oleh setiap delegasi atau agen ClubCo yang ditunjuk
sesuai dengan Konstitusi.
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Akta Perwalian.

7.0 MANFAAT
ANGGOTA UTAMA
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7.1 Manfaat populer
Di bawah ini adalah ringkasan beberapa manfaat
Developer populer yang tersedia untuk Anggota Utama.

Developer, bekerja sama dengan ClubCo, telah
menetapkan manfaat yang disediakan secara eksklusif
untuk Anggota Utama. Manfaat ini dapat diubah dari
waktu ke waktu oleh Developer dan manfaat untuk
Anggota Utama dapat ditambahkan, diubah, atau dihapus.
Manfaat ini termasuk akses ke WorldMark Resorts di
Amerika Utara, Club Wyndham South Pacific Resorts di
Australia dan Pasifik Selatan, akses ke FlexiStay, berbagai
opsi keuntungan dan penukaran atas Wyndham Rewards,
Keanggotaan RCI, Levy Holiday, Pembatalan Aman dan
akses ke ClubCo Associate Resort dan berbagai manfaat
lainnya. Selain itu, Developer akan menyediakan manfaat
dan program dari waktu ke waktu yang memungkinkan
Anggota Utama untuk menggunakan Poin Anggota
mereka sebagai imbalan atas manfaat lain, yang mungkin
termasuk properti perjalanan dan sewa di luar Club.
Anggota Utama tidak memiliki akses jaminan ke manfaat
Developer.

(a) Afiliasi Resort
Akses ke resor tambahan melalui perjanjian pertukaran
Club dengan Club Wyndham South Pacific; WorldMark,
the Club; dan CLUB WYNDHAM® Plus. Manfaat ini
memberikan akses ke Club Wyndham South Pacific
Resorts; lebih dari 70 WorldMark berkualitas, Club Resort
yang berada di Amerika Utara - mulai dari Coral Baja
Meksiko hingga Orlando, graha Walt Disney World® - dan
CLUB WYNDHAM® Plus Resort dan kamar-kamar pilihan.

Manfaat yang diberikan oleh Developer terpisah dari
dan bukan bagian dari manfaat yang diterima sebagai
Anggota Utama. Dengan demikian, jika Anggota Utama
mengalihkan Poin Anggotanya kepada orang lain, kecuali
orang tersebut adalah kerabat atau pengalihan yang
diperlukan karena kematian Anggota, maka setiap
manfaat Developer yang dipegang oleh Anggota Utama
tersebut tidak dialihkan ke penerima pengalihan dan
semua manfaat yang diberikan oleh Developer hilang
sehubungan dengan Poin Anggota tersebut dan Poin
Anggota ini akan diklasifikasikan sebagai Poin Utama
yang Tidak Memenuhi Syarat. Kesimpulannya, manfaat
Developer termasuk yang tercantum pada bagian 7.1 di
bawah tidak tersedia untuk Poin Anggota Utama yang
Tidak Memenuhi Syarat atau Poin Anggota Standar.

Untuk liburan di menit terakhir, RCI Instant Exchange
memungkinkan Anggota untuk pesan menginap dalam
3 hari hanya untuk 3.000 Poin Utama yang Memenuhi
Syarat per minggu pertukaran, terlepas dari ukuran
apartemen, musim atau lokasi, di resor yang dipilih sesuai
dengan ketersediaan.

(b) Keanggotaan RCI
RCI merupakan keanggotaan di mana Anggota dapat
menukarkan Poin Anggota mereka untuk liburan selama
seminggu di lebih dari 4.000 daftar RCI Affiliated Resorts
yang berada di lebih dari 100 negara di seluruh dunia.
Ditambah lagi, Anggota RCI dapat menikmati fleksibilitas
minggu terpisah dan menginap malam di lebih dari 600
resor pilihan.

(c) Opsi Tunai FlexiStay
Jika Anda kehabisan Poin Anggota untuk menyelesaikan
pemesanan, Anda dapat ‘menambah saldo’ Poin Anggota
Anda melalui FlexiStay. Poin FlexiStay adalah Poin sekali
pakai yang dapat dibeli dari Developer secara tunai untuk
ditambahkan ke Poin Anggota Anda untuk menyelesaikan
pemesanan menit terakhir di Club Resort hingga 21 hari
sebelum tanggal menginap. Poin FlexiStay Advance juga
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merupakan Poin Sekali Pakai, yang dibeli dari Developer,
namun dapat digunakan hingga 14 bulan sebelum tanggal
menginap, sesuai dengan tingkat Keanggotaan Anda.
Masa inap FlexiStay Advance minimal harus dua malam.
Ketentuan pemesanan tambahan mungkin berlaku
berdasarkan tingkat Keanggotaan.
(d) Wyndham Rewards® 				
Nikmati akses eksklusif, menurut tingkat Keanggotaan,
ke sejumlah manfaat terkait dengan Wyndham Rewards®.
Wyndham Rewards® adalah program loyalitas Wyndham
Hotels & Resorts di mana poin loyalitas dapat diperoleh
dengan menginap di berbagai merek hotel, di waralaba,
atau dikelola oleh Wyndham di seluruh dunia. Manfaat
yang tersedia untuk Anggota Utama, sesuai dengan level
tingkat mereka, termasuk kemampuan untuk membayar
Retribusi Tahunan menggunakan poin loyalitas Wyndham
Rewards® dan opsi untuk menggunakan Poin Anggota
untuk penginapan di ribuan hotel yang berafiliasi dengan
program loyalitas Wyndham Rewards®.
(e) Restribusi Liburan (Levy Holiday)
Tidak merencanakan liburan di tahun tertentu dan tidak
ingin menyimpan atau meminjam? Liburan Retribusi (Levy
Holiday) memungkinkan Anggota untuk beristirahat dari
membayar Retribusi Tahunan mereka di tahun berjalan.
Cukup nominasikan paling lambat tanggal 30 Juni untuk
mendapatkan penjatahan Poin Anggota tahunan berjalan
Anda yang dikirim ke Developer dan Developer akan
melakukan pembayaran Retribusi Tahunan Anda untuk
tahun berjalan. Jika Anda telah membayar sebagian
Retribusi Tahunan Anda kepada Club sebelum Anda
memilih untuk mengambil Levy Holiday, Developer akan
mengkreditkan balik jumlah ini ke rekening bank yang
Anda tunjuk.
Harap dicatat: Anggota Utama memiliki akses ke manfaat
Levy Holiday selama tidak lebih dari dua tahun berturutturut dalam periode tiga tahun.
Untuk mengetahui selengkapnya tentang manfaat
yang disebutkan di atas dan untuk melihat lebih banyak
manfaat eksklusif yang tersedia untuk Anggota Utama,
lihat di clubwyndhamasia.com.
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8.0 COOLING-OFF
Seorang Pemohon untuk Poin Anggota dapat
menarik permohonan mereka, dengan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada ClubCo, pemohon
dapat menarik permohonan mereka dalam periode
cooling-off, jika berlaku, sebagaimana ditetapkan oleh
hukum setempat di lokasi pembelian Poin Anggota..
Penarikan Pemohon atas permohonan Poin Anggota
harus diterima oleh ClubCo di kantornya pada pukul
17.00 pada hari terakhir dari periode cooling-off,
(jika berlaku) sebagaimana ditetapkan oleh hukum
setempat di lokasi pembelian Poin Anggota.
Setelah penarikan yang sah dari Pemohon atas
permohonannya untuk Poin Anggota semua uang yang
dibayarkan, dikurangi Biaya Aplikasi, akan dikembalikan
ke Pemohon sesegera mungkin, dan dalam hal apa
pun selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon
memberikan pemberitahuan cooling-off. Biaya Aplikasi
tidak dapat dikembalikan kecuali dinyatakan lain dalam
aplikasi untuk Poin Anggota.

9.0 RINGKASAN
DOKUMEN YANG
MENGATUR
9.1 Konstitusi
Konstitusi mengatur hubungan antara Anggota dan
ClubCo.
Konstitusi menyatakan bahwa Konstitusi dapat
diubah, dicabut atau diganti dengan Konstitusi lain
yang dilaksanakan oleh ClubCo atas kebijakan penuh
ClubCo..
Struktur Club
Club adalah club timeshare berbasis poin kepemilikan
yang diatur oleh Konstitusi dan beroperasi berdasarkan
Pedoman Club.
Poin Anggota
Hak guna di Resort dan Apartment disediakan dengan
cara Poin, yang setiap Poin mewakili hak pakai yang
tidak dapat dibagi sama di Club, kecuali Konstitusi
menyatakan lain. Anggota juga memiliki kepemilikan
yang menguntungkan atas aset Club namun ini tidak
memberikan hak apa pun atas bagian atau aset tertentu
dari Club operasi Club.
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Hak Anggota
Hak-hak Anggota meliputi hak untuk:
• Menggunakan Apartment dan Resort sebagaimana
diizinkan oleh ClubCo; dan
• Mengalihkan Poin Anggota (tunduk pada pembatasan
tertentu).
Hak Anggota Terbatas
Pemegangan Poin Anggota tidak memberikan hak kepada
pemegang untuk mengganggu kekuasaan ClubCo,
mengklaim kepentingan apa pun terkait dengan aset Club
mana pun atau mengharuskan pengalihan kepadanya dari
aset Club apa pun.
Kewajiban Anggota
Kewajiban Anggota terbatas pada jumlah yang belum
dibayarkan pada Poin Anggota dan Retribusi Tahunan
atau Retribusi Khusus (jika ada) dan biaya tambahan yang
ditentukan dalam Bagian 3 dari PDS. Anggota tidak akan
bertanggung jawab untuk mengganti rugi ClubCo atau
kreditor Club mana pun.
Pengalihan Poin Anggota
Sesuai dengan Konstitusi dan persyaratan hukum yang
relevan, Poin Anggota dapat dialihkan. ClubCo dapat
menolak untuk mendaftarkan pengalihan dan akan
memberi tahu para pihak tentang penolakan ini.
Agen dan Penasihat
ClubCo dapat menunjuk agen dan penasihat, termasuk wali
amanat, sehubungan dengan Club.
Pembubaran Club akan dilakukan saat:
•

40 tahun sejak tanggal setelah Poin Anggota
dialokasikan pertama kali sehubungan dengan Club
Apartment pertama hingga 10 September 2055; atau

•

Tanggal ClubCo menentukan, jika sewaktu-waktu
ClubCo dalam kapasitas fidusia-nya menganggap
Club harus dibubarkan demi kepentingan terbaik para
Anggotanya.

9.2 Akta Perwalian
Developer, ClubCo, dan Wali Amanat menandatangani Akta
Perwalian pada tanggal 31 Oktober 2014. Akta Perwalian
menetapkan hubungan hukum antara ketiga entitas di
mana:
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Menurut Akta Perwalian:
i) Wali Amanat akan memegang semua saham di ClubCo
dan segala jenis properti lainnya yang mungkin diterima
oleh ClubCo dalam perwalian untuk manfaat Anggota
Club hingga pengakhiran Club; dan
ii) ClubCo akan membayar biaya kepada Wali Amanat
untuk layanan yang mereka berikan.

9.3 Pedoman Club
Club memiliki Pedoman yang mengatur penggunaan
dan pengoperasian fasilitas Club. Jika Club memiliki
kepentingan atas properti di dalam Resort yang tidak
dioperasikan oleh Club, Anggota diwajibkan untuk
mengikuti aturan dan peraturan Resort tersebut. Pedoman
Club dapat diubah dari waktu ke waktu oleh ClubCo selama
perubahannya tidak bertentangan dengan Konstitusi.
Pedoman Club meliputi:
a) Bagaimana sistem pemesanan beroperasi untuk Poin
Anggota, Penggunaan Tamu, dan pembatalan pemesanan;
b) Meminjam dan meneruskan Poin Anggota;
c) Penggunaan Club Apartment, termasuk batas kapasitas
hunian;
d) Perilaku umum selama penggunaan Resort, yang
berhubungan dengan manajemen tata tertib dari setiap
Resort, dan meliputi perilaku umum dan kebersihan,
kendaraan bermotor, tanggung jawab untuk anak-anak,
larangan terhadap hewan, pengumpulan untuk amal dan
iklan, penjualan dan pemasaran di Resort; dan
e) Apa yang dikategorikan pelanggaran Pedoman Club dan
sanksi untuk pelanggaran tersebut, termasuk kegagalan
untuk mengosongkan Club Apartment pada waktu yang
tepat.
f) Penggunaan dan kewajiban tamu untuk properti Anggota
dan Tamu selama berada di Resort.
Salinan Pedoman Club diberikan kepada setiap Anggota,
pada saat mereka menjadi Anggota. Anggota juga
diberikan pembaruan tentang setiap revisi dalam Pedoman
Club. Salinan elektronik Pedoman Club tersedia dit
clubwyndhamasia.com.
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9.4 Pernyataan Pengungkapan
Produk
PDS ini adalah Dokumen Pemerintahan
yang disediakan oleh ClubCo kepada calon
Anggota dan lain - lain, yang menggambarkan
Klub dan manfaat menjadi Anggota Klub. PDS
akan direvisi dari waktu ke waktu jika dianggap
sesuai oleh ClubCo. Untuk misalnya, ketika
Resorts ditambahkan ke Club atau Manfaat
Anggota ditambahkan atau diubah, ClubCo
akan menerbitkan PDS baru atau tambahan.

10.0 INFORMASI
KEUANGAN
ClubCo dapat dikenakan kewajiban pelaporan
dan pengungkapan rutin berdasarkan hukum
Hong Kong, terutama untuk mengajukan
kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Hong
Kong mengenai laporan keuangan teraudit
tahunan. Salinan dokumen atau laporan
yang diajukan yang juga harus didistribusikan
kepada Anggota dapat diperoleh dari situs
web kami di clubwyndhamasia.com atau
dengan mengirimkan permintaan tertulis
kepada kami.

11.0 PAJAK
Anda harus memperoleh nasihat pajak Anda
sendiri tentang pembelian Poin Anggota.
Namun, harap diperhatikan bahwa GST/
PPN/Pajak Konsumsi dapat berlaku untuk
pembelian Poin Anggota tergantung yurisdiksi
tempat pembeliannya. Mungkin juga ada
pembebanan GST/PPN/Pajak Konsumsi atas
biaya dan pengeluaran yang dipungut oleh atau
atas nama Club tergantung tempat tinggal
Anggota. Semua biaya dan pengeluaran yang
disebutkan dalam PDS ini tidak termasuk GST/
PPN/Pajak Konsumsi , kecuali dinyatakan
sebaliknya. Jika GST/PPN/Pajak Konsumsi
harus dibayar, Anda akan diminta untuk
membayar bea pajak yang relevan dengan
yurisdiksi tersebut saat pembelian, pengalihan
atau pelepasan Poin Anggota.
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12.0 INFORMASI
TAMBAHAN
12.1 Sewa, Izin atau Konsesi
Apartment
Jika Developer memberi tahu ClubCo pada
saat atau sebelum suatu Apartment dialihkan
ke Club, bahwa Developer ingin mengambil
sewa, izin atau konsesi atas Apartment
(“Apartment yang Dipesan”), maka Developer
dapat melakukannya. Selama jangka waktu
sewa, izin atau konsesi tersebut (dan setiap
pembaruan atau perpanjangan darinya),
tidak ada Poin Anggota yang akan dibuat,
dialokasikan, disahkan atau diterbitkan
sehubungan dengan Apartment yang Dipesan
dan dengan demikian tidak ada retribusi
yang akan dibayarkan oleh Developer untuk
Apartment yang Dipesan.
Setiap Apartment yang Dipesan tersebut
untuk semua tujuan praktis tidak akan menjadi
bagian dari inventarisasi Poin Anggota
yang disediakan untuk diterbitkan atau
dijual hingga setiap sewa, izin atau konsesi
kepada Developer berakhir. Diperkirakan
bahwa Developer hanya akan mencari sewa,
izin atau konsesi untuk setiap Apartment
yang digunakan sebagai kantor penjualan,
apartemen pertunjukan, atau kantor
administratif.
Developer (bukan Club) bertanggung jawab
untuk membayar retribusi perusahaan
badan serta listrik dan biaya utilitas lainnya
sehubungan dengan Apartment yang Dipesan.
Setiap biaya sewa, izin, atau biaya konsesi
lainnya akan dihitung mengingat Developer
akan membiayai pembelian unit atau
Apartment yang relevan.
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DEFINISI ISTILAH
“Affiliated Resorts”
berarti Resort yang dimiliki oleh entitas terpisah dan berafiliasi dengan
Developer melalui perjanjian pertukaran.
"Tanggal Hari Jadi"
berarti tanggal penerbitan pertama atau penjualan pertama oleh
Pengembang dari Poin Anggota ke Anggota tersebut, dan selanjutnya
di setiap Tahun Keuangan berikutnya, hari pertama di bulan yang sama
dimana Poin Anggota tersebut pertama kali diterbitkan atau ditransfer
ke Anggota tersebut (misalnya, jika Poin Anggota diterbitkan pertama
atau dijual pertama kali oleh Pengembang pada 7 Oktober 2015,
maka tanggal ulang tahun pertama adalah 1 Oktober 2016 dan setiap 1
Oktober sesudahnya). Di mana Anggota memperoleh lebih banyak Poin
Anggota, baik dengan cara berlangganan atau dengan transfer, "Tanggal
Peringatan" sehubungan dengan Poin Anggota baru untuk Anggota ini
sama dengan "Tanggal Peringatan" untuk Poin Anggota yang ada yang
dipegang oleh Anggota ini.
“Tahun Hari Jadi”
berarti periode berkelanjutan satu tahun dimulai setiap tahun pada
Tanggal Peringatan, tetapi:
a) awalnya berarti periode dari tanggal Poin adalah yang pertama
diterbitkan atau ditransfer hingga Tanggal Ulang Tahun pertama; dan
b) pada periode terakhir di mana Poin kedaluwarsa atau berakhir, dengan
periode:
(i) segera dimulai dari Tanggal Peringatan sebelum tanggal di mana
Anggota tersebut berhenti memegang Poin Anggota apa pun (baik karena
kedaluwarsa atau pengakhiran Poin Anggota tersebut atau lainnya),
hingga dan termasuk
(ii) tanggal di mana Anggota tidak lagi memegang Poin Anggota apa pun
(baik karena kedaluwarsa atau pengakhiran Poin Anggota tersebut atau
lainnya).
“Anggaran Tahunan”
berarti proyeksi terperinci dari ClubCo atas semua estimasi pendapatan
dan pengeluaran Club selama tahun kalender.
"Retribusi Tahunan"
berarti biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh masing-masing
Anggota sebagaimana ditentukan sesuai dengan Konstitusi dan dijelaskan
pada bagian 3.2, dan 3.3 dari Pernyataan Pengungkapan Produk ini.

“Best Fit System”
berarti sistem pemesanan terkomputerisasi yang akan menetapkan
prioritas tertinggi Apartment yang tersedia untuk masa inap yang lama,
memberikan preferensi untuk pemesanan yang dibuat paling lama.
"Pembatalan Aman"
berarti manfaat Developer yang memungkinkan Anggota Utama untuk
menghindari atau meminimalkan denda atas pembatalan pemesanan.
“Club”, “The Club” atau “Club Wyndham Asia” club timeshare
Hong Kong yang dikenal sebagai Club Wyndham Asia yang didasari
dengan Konstitusi. Untuk tujuan Pernyataan Pengungkapan Produk ini,
referensi tertentu terhadap aset atau kepentingan di Club termasuk aset
atau kepentingan dipegang oleh ClubCo dan anak perusahaan yang
sepenuhnya dimiliki ClubCo.
“ClubCo”
berarti Club Wyndham Asia (HK) Limited, sebuah perusahaan yang
didirikan di Hong Kong dan pemilik Club Wyndham Asia.
“Pedoman Club”
berarti pedoman Club yang dibuat atau dapat diubah oleh ClubCo dari
waktu ke waktu.
“Perjanjian Manajemen Club”
berarti perjanjian yang ditandatangani oleh ClubCo, atas nama Club,
dengan Developer untuk mengelola Club Apartment dan Resort.
“CLUB WYNDHAM® Plus”
berarti perusahaan nirlaba saling menguntungkan Amerika Utara atas
nama tersebut.
"Konstitusi"
berarti Konstitusi Club tertanggal 1 September 2015 (sebagaimana dapat
diubah dari waktu ke waktu).
"Nilai Poin Harian"
berarti jumlah Poin yang diperlukan untuk penggunaan Club Apartment
tertentu pada hari tertentu.
“Developer”
berarti Wyndham Destinations International .

"Apartment" atau "Club Apartment"
berarti sebuah Apartment yang Poin Anggotanya telah dialokasikan oleh
ClubCo sesuai dengan ketentuan Dokumen yang Mengatur, yang mana
apartemen tersebut dapat terdiri dari apartemen unit atau kondominium,
saham atas time-sharing club, tempat tinggal yang dimiliki secara terpisah
dalam banyak pengembangan maupun lainnya, suite hotel, kapal rumah,
rumah motor atau kabin dan/atau fasilitas serupa yang cocok untuk
tempat tinggal manusia.

“Lokasi Eksekutif”
berarti lokasi yang, sebagaimana ditentukan oleh Club atau Developer, di
mana manfaat tertentu mungkin tidak tersedia dan/atau biaya dan tagihan
layanan tambahan mungkin diperlukan.

"Pemohon"
berarti setiap orang, badan hukum, asosiasi, perusahaan, bisnis atau
kemitraan, yang melengkapi dan menandatangani Permohonan untuk
Poin Anggota demi membeli Poin Anggota di Club dan membayar Biaya
Permohonan.

“Poin FlexiStay”
berarti Poin tambahan yang dapat dibeli oleh Anggota Utama dari
Developer untuk membuat atau menyelesaikan pemesanan liburan dan
ini tidak tersedia untuk Poin Utama yang Tidak Memenuhi Syarat.

"Biaya Permohonan"
berarti biaya pemrosesan kontrak ketika bergabung dengan Club dan
atau mengajukan permohonan untuk tambahan Poin Anggota di Club.
Biaya Permohonan sudah termasuk GST/PPN/Pajak Konsumsi dan tidak
dapat dikembalikan.
“Associate Resort”
adalah setiap Resort yang telah diatur oleh Developer untuk disediakan
bagi Anggota Utama.
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“Keanggotaan Dasar” atau “Kepemilikan Dasar”
berarti jumlah minimum Poin Anggota yang dapat dimiliki yaitu 5.000
Poin Anggota Utama, 10.000 Poin Anggota Standar atau jumlah lain
sebagaimana ditentukan oleh ClubCo dari waktu ke waktu dan, jika perlu,
difasilitasi atau disertai dengan perubahan yang sesuai dengan Konstitusi.

"Tahun Keuangan"
berarti tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir di tengah
malam pada tanggal 31 Desember.

"Dokumen yang Mengatur"
berarti Konstitusi, Pedoman dan Peraturan Club, Pernyataan
Pengungkapan Produk, Formulir Permohonan Poin, sebagaimana
diubah dari waktu ke waktu, dan dokumen lain dari waktu ke waktu yang
mengatur Keanggotaan di Club.
“GST/PPN/Pajak Konsumsi”
dan istilah lain yang didefinisikan dalam Undang-Undang GST/PPN/Pajak
Konsumsi memiliki arti yang diberikan terhadap istilah-istilah tersebut
dalam undang-undang yang berlaku, sebagaimana dapat diubah dari
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waktu ke waktu, di yurisdiksi tempat GST/PPN/Pajak Konsumsi diterapkan.
"Tamu"
meliputi seseorang yang diundang Anggota, baik kerabat, teman, rekan
atau orang lain, baik menginap dengan atau mengunjungi Anggota, atau
menginap dengan izin Anggota; dan juga termasuk orang yang diundang
dari Developer atau ClubCo.
“Restribusi Liburan (Levy Holiday)”
berarti manfaat yang ditawarkan oleh Developer dan dijelaskan pada
bagian 7.1 (e) dari Pernyataan Pengungkapan Produk ini.
"Anggota"
berarti orang yang telah menerima Poin Anggota yang diterbitkan dan
"Keanggotaan" yang memiliki arti yang sesuai.
“Poin Anggota”
berarti "mata uang" untuk menentukan hak penggunaan Anggota.
“Poin Utama yang Tidak Memenuhi Syarat”
berarti Poin Anggota Utama yang tidak dibeli dari Developer atau sebagai
akibat dari kematian, kebangkrutan atau dari anggota keluarga terdekat
seorang Anggota Utama dan dengan demikian, Manfaat Developer tidak
berlaku.
“Anggota Utama”
berarti Anggota yang telah membeli Poin Anggota Utama.
“Poin Anggota Utama”
berarti jenis Poin Anggota, yang memiliki hak, kewajiban dan hak khusus
yang ditetapkan pada Bagian 1.4.
“Poin Utama yang Memenuhi Syarat”
berarti Poin Anggota Utama yang telah dibeli langsung dari Developer atau
dialihkan ke Anggota dari anggota keluarga terdekat yang menjadi Anggota
Utama.
“RCI”
berarti Resort Condominiums International.
"Musim Merah"
berarti periode permintaan yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam Nilai
Poin Harian.
"Resort" dan "Club Resort"
berarti resor (atau bagian dari resor) di berbagai lokasi tempat Club
Apartment berada.
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“Pedoman Resort”
berarti dokumen yang dibuat oleh Developer yang menjelaskan Resort
secara lengkap yang dapat diakses oleh Anggota, tergantung Keanggotaan
mereka.
"Retribusi Khusus"
berarti biaya khusus yang harus dibayarkan oleh setiap Anggota dari waktu
ke waktu sebagaimana ditentukan sesuai dengan Konstitusi, dan dijelaskan
pada bagian 3.5 Pernyataan Pengungkapan Produk ini.
“Anggota Standar”
berarti Anggota yang telah membeli Poin Anggota Standar.
“Poin Anggota Standar”
berarti jenis Poin Anggota yang memiliki hak terbatas, kewajiban dan hak
khusus sebagaimana diatur dalam Konstitusi.
“Club”
berarti Club Wyndham Asia.
“Wali Amanat”
berarti Perpetual (Asia) Limited (Rg. No. 200518022M).
"Akta Perwalian"
berarti Akta Perwalian tertanggal 31 Oktober 2014 antara Wyndham
Destinations International Limited, Club Wyndham Asia (HK) Limited dan
Wali Amanat.
“Properti Perwalian”
berarti seluruh saham di ClubCo, termasuk sertifikat saham yang
diterbitkan oleh ClubCo yang membuktikan hak atas saham yang relevan,
dan semua properti lainnya yang sewaktu-waktu dapat diterima, didapat
atau dipegang oleh Wali Amanat sesuai dengan kekuasaan yang ditetapkan
dalam Akta Perwalian.
“WorldMark, The Club”
berarti perusahaan nirlaba saling menguntungkan Amerika Utara atas
nama tersebut.
“Club Wyndham South Pacific”
berarti Club Wyndham South Pacific Australian yang Terdaftar dengan
Nomor Skema 092 334 015.
“Wyndham”
berarti salah satu perusahaan grup Wyndham Destinations termasuk
namun tidak terbatas pada Wyndham Destinations International Limited
atau Wyndham Destinations Asia Pacific Pty Ltd.
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ATURAN PROGRAM CLUB WYNDHAM ASIA
(ANGGOTA UTAMA SAJA)
Club Wyndham Asia (“Club”) adalah poin kepemilikan berbasis
timeshare club yang dimiliki oleh Club Wyndham Asia (HK) Limited
(“CWA”). Developer dan manager Club adalah Wyndham Destinations
Asia Pacific (HK) Limited (“Developer”). CWA bekerja sama dengan
Developer telah menetapkan manfaat yang dijelaskan dalam Aturan
Program ini dan Ringkasan Banyaknya Manfaat ("Manfaat Anggota")
khusus untuk Anggota Utama di Club tergantung tingkat Keanggotaan.
Perincian manfaat per tingkat Keanggotaan ada di halaman Ringkasan
Manfaat. Hanya Poin yang Memenuhi Syarat yang dapat menentukan
tingkat Keanggotaan. Poin yang Memenuhi Syarat adalah Poin Anggota
Utama yang telah dibeli langsung dari Developer.
Manfaat Developer dapat berubah
Manfaat Anggota yang disediakan oleh Developer dapat dihapus,
diubah, dimodifikasi atau dapat ditambahkan manfaat baru dari waktu
ke waktu atas kebijakan penuh Developer tanpa pemberitahuan
sebelumnya. Manfaat Anggota yang disediakan oleh Developer ini
terpisah dan berbeda dari manfaat yang akan Anda terima sebagai
Anggota Utama di Club dan hanya disediakan untuk Poin yang
Memenuhi Syarat. Poin yang Tidak Memenuhi Syarat tidak dapat
menukarkan Manfaat Anggota yang disediakan oleh Developer bahkan
jika digabung dengan Poin yang Memenuhi Syarat.
Manfaat pihak ketiga dapat berubah
Manfaat juga tunduk terhadap syarat dan ketentuan terpisah dari
penyedia masing-masing, jika tidak disediakan secara langsung oleh
Club atau Developer, dan juga dapat berubah dari waktu ke waktu.
Penangguhan atau pengakhiran akses ke Manfaat Anggota
Club, CWA dan/atau Developer (jika berlaku) memiliki hak untuk
mengakhiri atau menangguhkan manfaat Keanggotaan jika
Keanggotaan telah diakhiri atau ditangguhkan atau jika Retribusi
Tahunan belum dilunasi.
Syarat dan Ketentuan penggunaan Manfaat Anggota ditetapkan di
bawah ini dan telah benar pada tanggal pencetakan. Silakan lihat
Pernyataan Pengungkapan Produk saat ini untuk penjelasan lengkap
tentang program Club Wyndham Asia.
1. Check-in lebih awal/Check-out di 1 Kamar Platinum
Waktu check-in dan check-out dapat berbeda per Resort dan akan
dijelaskan pada saat konfirmasi pemesanan Anggota, namun waktu
check-in standar di Club Resort adalah jam 4 sore pada hari pertama
menginap dan check-out adalah 12 siang pada hari terakhir menginap.
Tergantung ketersediaan, Anggota Platinum Diamond dapat check-in
pada pukul 2 siang pada hari pertama menginap dan check-out pada
pukul 2 siang pada hari terakhir menginap. Jika Apartment sedang
ditempati oleh Anggota Platinum Diamond lainnya pada hari check-in,
maka akan disediakan penginapan alternatif sementara hingga pukul
16.00 bagi Anggota Diamond yang check-in.
2. Jaminan Pemesanan^
Anggota Platinum Diamond memiliki masa tenggang pemesanan
(booking window) eksklusif untuk Club Resort baru dan Associate
Resort baru selama jangka waktu 14 hari sebelum Resort tersedia untuk
dipesan semua Anggota. Manfaat ini tergantung ketersediaan pada saat
pemesanan.
3. Pelayanan Bergengsi^
Anggota Platinum Diamond mendapat layanan Asisten Prestise dan
hanya tersedia untuk pemesanan dengan waktu inap minimal tiga
malam dan tersedia tidak lebih dari tiga kali setiap tahun Hari Jadi
Keanggotaan. Asisten Prestise akan tersedia sesuai panggilan untuk
membantu memesan setiap tugas saat liburan dan tidak menginap di
dalam kamar Resor.
4. Penerimaan Layanan Les Concierges^
Anggota Platinum mendapat Layanan Les Concierges disertai
berbagai layanan sesuai panggilan saat berlibur di Club Resort seperti
merekomendasikan dan memesan kegiatan serta wisata dan tempat
wisata lokal. Layanan yang memerlukan pembelian, misalnya tiket
pertunjukan, wisata sehari atau barang habis pakai, akan dikenakan
biaya tambahan untuk Anggota.
5. Fasilitas Pegolf^
Manfaat ini hanya tersedia di Club Resort tertentu dengan lapangan
golf yang berafiliasi dengan atau berlokasi di Resort dan tergantung
ketersediaan.
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Level
Tingkat
Platinum
(Ruby)

Platinum
(Diamond)

Manfaat

Kapan Tersedia

Diskon 15%

Dengan biaya sewa semua peralatan dan
lapangan untuk game yang dimainkan
selama menginap

Game 1 x
18 lubang
untuk hingga
4 pemain
(termasuk
penyewaan
kereta dan
golf jika
tersedia)

Tersedia selama masa inap minimal 3
malam dan dapat ditukar hingga 3 kali per
tahun

Diskon 20%

Ketika Anggota tidak memenuhi syarat
untuk permainan gratis di atas, akan
disediakan diskon untuk semua biaya sewa
lapangan dan peralatan untuk game yang
dimainkan selama menginap

6. Diskon LifeStay Resort^
Anggota Platinum akan menerima diskon untuk berbagai kegiatan
Resort termasuk makanan dan minuman, layanan spa, dan peralatan
olahraga air bermotor. Layanan yang mendapat diskon akan berbeda di
setiap Resort dan akan tergantung ketersediaan pada saat menginap.
Semua pengalaman LifeStay di Resort yang terkait dengan penawaran
untuk Anggota akan diidentifikasi dengan simbol pada konfirmasi
pemesanan.
Level Tingkat
Platinum (Ruby)
Platinum (Diamond)

Nilai diskon
Diskon 15% dari tarif standar yang diiklankan
Diskon 20% dari tarif standar yang diiklankan

7. Upgrade Apartment Platinum^
Upgrade Apartment gratis untuk klasifikasi berikutnya hanya tersedia
untuk Anggota Platinum jika Apartment yang di-upgrade tersedia pada
hari check-in selama masa inap penuh. Klasifikasi Apartment dapat
berupa upgrade kamar tidur tambahan, misalnya Satu Kamar Tidur
menjadi Dua Kamar Tidur, atau kualitas kamar, misalnya Kamar Standar
menjadi Mewah. Manfaat ini tidak dapat digunakan untuk pemesanan
di menit terakhir yang dibuat dalam waktu 48 jam dari masa inap dan
hanya tersedia di Club Resort tertentu. Jumlah Upgrade Apartment
Platinum yang tersedia untuk Anggota Platinum setiap tahun adalah:
Level Tingkat

Upgrade Per Tahun

Platinum (Ruby)

Maks. 1 upgrade

Platinum (Diamond)

Maks. 3 upgrade

8. Penginapan Presidential di Club Wyndham South Pacific
Developer telah memberikan akses untuk Anggota Platinum Ruby dan
Diamond untuk memesan penginapan di Presidential Suite tertentu di
Club Wyndham South Pacific. Anggota dapat melakukan pemesanan
Presidential Suite di resor yang dipilih ini menggunakan Poin Anggota
mereka hingga 11 bulan sebelum tanggal menginap, tergantung
ketersediaan. Semua pemesanan tunduk terhadap pedoman
pemesanan Club Wyndham South Pacific dan semua Anggota harus
mematuhi peraturan dan pedoman Club Wyndham South Pacific
selama mereka menginap.
9. Layanan Check-in Elite^
Anggota Platinum Ruby dan Diamond berhak untuk check-in yang
dipercepat bilamana tersedia di Club Resort tertentu.
10. Tiba dengan Gaya^
Anggota Platinum Ruby dan Diamond berhak untuk mendapatkan
transfer bandara berdiskon dari dan ke Club Resort tertentu ketika
menginap selama minimal tiga malam. Manfaat ini hanya dapat
digunakan hingga tiga kali setiap tahun dari Keanggotaan.
Level Tingkat

Manfaat

Platinum (Ruby)

Diskon hingga 15% dari tarif yang diiklankan,
tergantung lokasi Resor

Platinum
(Diamond)

Transfer kendaraan bandara gratis pada saat
kedatangan hingga maksimum 45 kilometer satu
arah. Untuk setiap kilometer tambahan, dapat diskon
20% dari tarif yang dipublikasikan akan berlaku per
kilometer setelahnya.
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11. Parkir Mobil Valet^
Parkir Mobil Valet tersedia untuk satu kendaraan per malam untuk
setiap Keanggotaan selama menginap di Club Resort dengan layanan
parkir valet memakai tarif yang tercantum dalam tabel berikut dan
tergantung ketersediaan. Manfaat ini hanya berlaku untuk parkir valet
dan tidak mencakup layanan tambahan apa pun yang mungkin tersedia.
Level Tingkat

Manfaat

Gold (Sapphire)

Diskon 10% dari tarif parkir standar

Platinum (Ruby)

Diskon 15% dari tarif parkir standar

Platinum
(Diamond)

Parkir Valet gratis di semua Club Resort

12. Aktivitas Resort^
Manfaat ini tersedia di Resort tertentu yang dikelola oleh Developer
atau entitas terkait di mana biaya dibayarkan untuk kegiatan tertentu
di dalam Resort dan disediakan dengan Resort. Pilihan aktivitas akan
berbeda dari satu Resort ke Resort lainnya dan dapat berubah dan
sesuai ketersediaan. Peralatan bermotor, katamaran, mesin yang
dioperasikan koin atau game dan aktivitas yang disediakan oleh pihak
ketiga lainnya tidak termasuk dalam manfaat ini. Anggota tidak dapat
menggunakan manfaat ini ketika memesan slot waktu berturut-turut.
Anggota mengikuti aktivitas atas risiko mereka sendiri dan melepaskan,
membebaskan dan mengganti rugi Club, CWA, Developer, anak
perusahaan, pegawai, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua
tanggung jawab dan kelalaian sehubungan dengan kerugian atau
cedera yang mungkin diderita selama aktivitas apa pun. Anggota harus
menyetujui dan menerima semua persyaratan penggunaan sebelum
mereka melakukan aktivitas apa pun.

Selain itu, poin Wyndham Rewards® dapat ditukar dengan retribusi
tahunan Anggota Club Wyndham Asia (termasuk pembayaran sebagian
dari retribusi tahunan), dengan tingkat konversi yang ditetapkan oleh
Developer yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk penjelasan
lengkap, lihat Pedoman Program Wyndham Rewards®.
Partisipasi dalam Wyndham Rewards® tunduk terhadap Syarat dan
Ketentuan penggunaan dan biaya transaksi, pajak dan pengeluaran
lain-lain mungkin berlaku. Untuk penjelasan lengkap lihat di
wyndhamrewards.com. Untuk melihat saldo akun Anda, tukarkan Poin
Anggota atau poin Wyndham Rewards® atau lihat nilai tukar terkini,
cukup buka wyndhamrewards.com dan ikuti tautannya. Lakukan Login
menggunakan nomor Keanggotaan Club Wyndham Asia Anda.
Setelah Poin Anggota telah ditukar dengan poin Wyndham Rewards®,
transaksi tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan ke Poin Anggota.
Anggota tidak akan dapat menukar Poin Anggota apa pun dengan
poin Wyndham Rewards® jika mereka telah mencalonkan untuk
berpartisipasi dalam program Levy Holiday untuk tahun berjalan;
memiliki retribusi tahunan yang belum dilunasi; atau jika tanggal
kedaluwarsa Poin Anggota kurang dari 45 hari sejak tanggal pertukaran.
Biaya sebesar US$49 harus dibayar pada setiap pertukaran.
14. Pembatalan Pemesanan
Pembatalan pemesanan yang dilakukan di Club Resort dapat dikenakan
denda tergantung seberapa banyak pemberitahuan diberikan, seperti
yang ditunjukkan pada tabel pembatalan di bawah ini. Pemesanan yang
dilakukan di Associate, Affiliate, atau non-Club Resort lainnya mungkin
memiliki kebijakan pembatalan yang berbeda dan ini akan diberitahukan
kepada anggota saat pemesanan. Setelah Anggota check-in ke Resor,
tidak ada pengembalian biaya jika mereka check-out lebih awal.
Pembatalan melalui telepon harus diterima dengan menghubungi
Tim Layanan Anggota. Informasi lebih lanjut tentang pembatalan
pemesanan tercantum dalam Pedoman dan Peraturan.

Level Tingkat

Manfaat

Gold (Sapphire)

Diskon 10% dari tarif standar

Untuk Pemesanan yang Dibuat

Platinum (Ruby)

Diskon 15% dari tarif standar

61 hari hingga 14 bulan sebelumnya

Tidak ada denda jika pembatalan
diterima paling lambat:
30 hari sebelum check-in

Platinum (Diamond)

Penggunaan gratis hanya untuk aktivitas tidak
bermotor; Diskon 20% dari tarif standar untuk
semua aktivitas bermotor

15 hari hingga 60 hari sebelumnya

10 hari sebelum check-in

13. Wyndham Rewards®
Keanggotaan Wyndham Rewards
Semua Anggota akan menerima keanggotaan gratis untuk program
loyalitas Wyndham Rewards® selama Keanggotaan mereka, kecuali
manfaat ini ditarik oleh Developer atau sponsor program. Wyndham
Rewards® adalah program loyalitas Wyndham Hotel Group di mana poin
loyalitas (Poin Wyndham Rewards® ) dapat diperoleh dengan menginap
di hotel partisipasi yang dimiliki, diwaralaba, atau dikelola oleh Wyndham
Hotel Group di seluruh dunia.
Metode tambahan untuk mendapatkan poin Wyndham Rewards®
akan diberitahukan oleh Developer kepada anggota dari waktu ke
waktu dan ini akan dapat berubah. Poin Wyndham Rewards® dapat
ditukarkan dengan menginap di hotel, kartu hadiah, dan manfaat lainnya
yang disediakan oleh Wyndham Rewards® dari waktu ke waktu dan
partisipasi tunduk terhadap syarat dan ketentuan penggunaan yang
diterbitkan oleh Wyndham Rewards®. Untuk penjelasan lengkap lihat di
wyndhamrewards.com.
Pertukaran Wyndham Rewards®
Anggota juga dapat, tergantung tingkat Keanggotaan dan ketentuan ini,
menukar Poin yang Memenuhi Syarat untuk poin Wyndham Rewards®.
Nilai tukar poin Club Wyndham Asia ke poin Wyndham Rewards® diatur
dalam tabel di bawah ini dan didasarkan pada tingkat Anggota pada saat
pertukaran (termasuk Tingkat Percobaan).
Pertukaran Poin yang Memenuhi Syarat ke poin Wyndham
Rewards®:
GOLD
Emerald
Batas
Pertukaran
Poin Anggota
Tahunan

Pertukaran
Poin tidak
tersedia

Sapphire

PLATINUM
Ruby

48 jam hingga 14 hari sebelumnya

48 jam sebelum check-in

0 jam hingga 48 jam

Tidak ada pengembalian uang

15. Pembatalan Aman
Dengan membayar Poin Anggota tambahan sebagai premi pada
saat pemesanan, Anggota dapat memperoleh manfaat pembatalan
yang fleksibel dengan maksimum dua pemesanan setiap saat tanpa
membayar denda pembatalan jika pembatalan dilakukan dalam sarana
yang berlaku. Jumlah Poin Anggota yang harus dibayarkan untuk
manfaat ini dan ketentuan manfaatnya berbeda tergantung Tingkat
Keanggotaan pada saat pemesanan.
Tanpa Denda Pembatalan Di Luar Musim Merah
Gold
Platinum
Platinum
Gold (Emerald)
(Sapphire)
(Ruby)
(Diamond)
10 hari sebelum
7 hari sebelum
check-in.
check-in.
48 jam atau
48 jam atau
48 jam sebelum
N/A
kurang dengan
kurang dengan
check-in
mengacu pada
mengacu pada
ketentuan
ketentuan
standar.
standar.
Tanpa Denda Pembatalan Di Dalam Musim Merah
Gold
Platinum
Platinum
Gold (Emerald)
(Sapphire)
(Ruby)
(Diamond)
5 hari sebelum
N/A
N/A
N/A
check-in

Diamond

Pertukaran
Pertukaran
Pertukaran
hingga
hingga
hingga
20.000 Poin 35.000 Poin 63.000 Poin
setiap Tahun setiap Tahun setiap Tahun
Hari Jadi
Hari Jadi
Hari Jadi
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Level Tingkat

Poin Biaya Premi

Gold
(Sapphire)

20% dari total Poin yang digunakan untuk pemesanan
lengkap

Platinum
(Ruby)

15% dari total Poin yang digunakan untuk pemesanan
lengkap

Platinum
(Diamond)

10% dari total Poin yang digunakan untuk pemesanan
lengkap

Contoh:
Jika Anda adalah Anggota Ruby dan total Poin Anggota Anda yang
digunakan untuk pemesanan standar sama dengan 7.000 Poin Anggota,
Anda memiliki kemampuan untuk membayar 1.050 Poin tambahan
(misalnya, 7.000 x 15% = 1.050) sebagai premi untuk mendapatkan
manfaat Pembatalan yang Aman. Total nilai Poin Anggota yang harus
dibayarkan untuk pemesanan adalah sebesar 8.050.
16. Sambutan Anggota^
Developer akan mengadakan acara jaringan anggota mingguan di Club
Resort yang dipilih dan Anggota akan diundang ke acara tersebut saat
menginap di Resort yang dipilih. Lokasi, hari dan waktu acara ini akan
ditentukan oleh Developer dan akan berbeda dari satu Resort ke Resort
lainnya.
17. Nomor Pemesanan Bebas Pulsa Elite
Developer akan memberikan nomor pemesanan bebas pulsa yang
dapat digunakan Anggota untuk melakukan pemesanan di Club Resort.
Manfaat saat ini tersedia di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,
dan Indonesia dengan nomor telepon sebagaimana diperinci dalam
Pedoman Resort Anda, namun manfaat ini dapat berubah sewaktuwaktu. Semua biaya panggilan telepon atau metode kontak lain yang
dilakukan oleh Anggota di dalam atau di luar lokasi ini akan ditanggung
oleh Anggota.
18. Tarif Pilihan Internasional Hotel Wyndham
Anggota memiliki akses ke Tarif Pilihan Internasional Hotel Wyndham
ketika memesan Penginapan di properti Hotel Wyndham yang dipilih.
Tarif ini tergantung ketersediaan dan dapat berubah atau diganti
dengan properti lain tanpa pemberitahuan. Kebijakan pemesanan
dan pembatalan berbeda tergantung lokasi yang dipilih dan ini dapat
disediakan pada saat pemesanan. Tarif pilihan dan properti partisipasi
tercantum di ClubWyndhamAsia.com.
19. Wi-Fi^
Anggota memiliki akses ke Wi-Fi di semua Club Resort di Asia dengan
pengecualian Lokasi Eksekutif di mana biaya tambahan mungkin harus
dibayarkan untuk akses dan batas unduhan harian. Biaya tambahan
yang berlaku berbeda tergantung lokasi Club Resort, tetapi dapat
diberikan pada saat pemesanan. Layanan Wi-Fi disediakan oleh
penyedia pihak ketiga dan Club, Developer maupun CWA tidak dapat
menjamin ketersediaan atau menjamin bahwa layanan tersebut tidak
akan terganggu dan bebas dari perangkat lunak berbahaya seperti
virus komputer. Baik Club, Developer, CWA, atau entitas terkait tidak
bertanggung jawab atas gangguan teknis, kehilangan data, atau
transmisi virus yang terjadi selama atau sebagai akibat dari penggunaan
Wi-Fi di Resort mana pun.
20. Layanan Kebersihan Kamar Harian & Penyegaran Apartment
Malam^
Layanan kebersihan kamar harian disediakan oleh Club untuk setiap
masa inap di Club Resort di Asia. Namun, ketersediaan layanan
kebersihan harian dapat berbeda dan biaya tambahan dapat dibayarkan
ketika Anggota menginap di Club Resort di luar Asia, atau non-Club
Resort. Perincian ketersediaan, frekuensi, dan biaya tambahan layanan
kebersihan kamar yang harus dibayarkan akan diberitahukan pada saat
pemesanan. Untuk Anggota Gold (Sapphire) dan ke atas, penyegaran
apartemen malam hari Hanya disediakan untuk Club Resort di Asia.
21. Keanggotaan Pertukaran RCI
Keanggotaan tahunan tersedia untuk Anggota tanpa biaya tambahan.
Partisipasi dalam program ini bersifat sukarela dan diatur oleh syarat
dan ketentuan yang diberlakukan oleh RCI. Penjelasan lengkap tersedia
di rci.com. Menukarkan Poin Anggota Anda melalui RCI akan dikenakan
biaya pertukaran dan mungkin juga dikenakan biaya untuk layanan
kebersihan kamar atau biaya tambahan lainnya serta pajak.
22. FlexiStay dan FlexiStay Club Wyndham South Pacific
FlexiStay adalah program yang ditawarkan oleh Developer yang
memungkinkan Anggota untuk membeli Poin FlexiStay, yang berbentuk
Poin Anggota sekali pakai yang dapat ditambahkan ke Poin Anggota
untuk menyelesaikan masa inap atau digunakan untuk membayar
penuh selama menginap di Club atau Associate Resort. Demikian
pula, program FlexiStay Club Wyndham South Pacific (“FCWSP”)
memungkinkan Anggota untuk membeli Poin FlexiStay sekali pakai
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untuk menginap di Club Wyndham South Pacific Resort. Pemesanan
FlexiStay dan FWSPC dapat dilakukan hingga 21 hari sebelum tanggal
menginap dan harus menginap minimal dua malam. Pembelian
Poin FlexiStay dan pemesanan FlexiStay tergantung ketersediaan.
Pemesanan menggunakan FlexiStay dan FWSPC harus dilakukan
pada saat pembelian dan tidak ada pemesanan yang diterima tanpa
pembayaran. Biaya untuk membeli Poin FlexiStay ditentukan oleh, dan
atas kebijakan Developer, dan dapat berubah. Ketentuan tambahan
mungkin berlaku berdasarkan tingkat Keanggotaan. Lihat Tabel Masa
Tenggang Pemesanan (Booking Window) di bawah untuk persyaratan
masa tenggang pemesanan:
Kondis
Gold
Gold
Platinum
Platinum
FlexiStay &
(Emerald)
(Sapphire)
(Ruby)
(Diamond)
FWSPC
Total
Min. 2 Min. 2 Min. 2 - Maks. 6 Min. 2 - Maks. 8
malam per
Maks. 10
Maks. 5 malam
malam
malam
pemesanan
malam
Digunakan
khusus akhir
Maks. 1
Maks. 2
Tidak terbatas Tidak terbatas
pekan per
tahun
Masa
Tenggang
21 hari
28 hari
35 hari
42 hari
Pemesanan
(Booking
Window)

Pemesanan FWSPC juga dapat dikenakan ketentuan pemesanan
dan pembatalan tambahan sebagaimana mungkin diberlakukan oleh
Club Wyndham South Pacific dari waktu ke waktu dan Anggota akan
diberitahukan tentang hal ini pada saat pemesanan. Anggota dan tamu
mereka yang tinggal di Club Wyndham South Pacific harus mematuhi
aturan dan pedoman Club Wyndham South Pacific kapan saja.
23. FlexiStay Advance
FlexiStay Advance memberi Anggota masa tenggang pemesanan
(booking window) tambahan sehingga mereka dapat melakukan
pemesanan menggunakan Poin FlexiStay Advance hingga 14 bulan
sebelum tanggal menginap, tergantung tingkat Keanggotaan. Poin
FlexiStay Advance hanya menggunakan poin Anggota yang dapat dibeli
untuk menambah Poin yang Memenuhi Syarat untuk menyelesaikan
masa inap atau digunakan untuk membayar penuh masa inap di
Club, Associate atau Club Wyndham South Pacific Resort. Masa inap
FlexiStay Advance minimal harus dua malam. Ketentuan pemesanan
tambahan mungkin berlaku berdasarkan tingkat Keanggotaan. Lihat
persyaratan pada Tabel di bawah ini:
Kondisi
FlexiStay
Advance
Total
malam per
pemesanan
Digunakan
khusus akhir
pekan per
tahun
Masa
Tenggang
Pemesanan
(Booking
Window)

Gold
(Emerald)

Gold
(Sapphire)

Platinum
(Ruby)

Platinum
(Diamond)

Min. 2 Maks. 5
malam

Min. 2 Maks. 6
malam

Min. 2 Maks. 8
malam

Min. 2 - Maks.
10 malam

Maks. 1

Maks. 2

Tidak
terbatas

Tidak
terbatas

12 bulan

12 bulan

14 bulan

14
bulan

Biaya untuk membeli FlexiStay Advance ditentukan oleh dan atas
kebijakan Developer, dan dapat berubah. Kami memberikan diskon
untuk harga pembelian FlexiStay Advance kepada Anggota berikut:
Level Tingkat

Diskon yang tersedia di FlexiStay Advance

Gold (Sapphire)

10%

Platinum (Ruby)

15%

Platinum (Diamond)

20%

24. Pembatalan FlexiStay
Anggota dapat membatalkan pemesanan FlexiStay atau FlexiStay
Advance tanpa denda jika Club menerima pemberitahuan pembatalan
dalam periode waktu pada tabel di bawah ini.
Catatan: akan ada masa tunggu 48 jam antara pembatalan dan
membuat pemesanan baru. Setelah Anggota check-in ke Resor, tidak
ada pengembalian biaya atau Poin FlexiStay jika mereka check-out
lebih awal. Pembatalan harus dilakukan dengan menghubungi Tim
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Layanan Anggota pada detail kontak dan selama jam kerja sebagaimana
tercantum dalam Pedoman Resort Anda.
Pemesanan FlexiStay yang
Dibuat

Tidak Ada Denda Jika
Pembatalan Diterima Paling
Lambat

61 hari hingga 14 bulan sebelumnya

30 hari sebelum check-in

15 hari hingga 60 hari sebelumnya

10 hari sebelum check-in

48 jam hingga 14 hari sebelumnya

48 jam sebelum check-in

0 jam hingga 48 jam

Tidak boleh dibatalkan

Tidak akan ada penggantian atau pengembalian atas Poin FlexiStay,
biaya atau Poin Anggota yang digunakan dalam membuat pemesanan
yang dibatalkan di luar periode waktu di atas.
25. Affiliate Resort
Anggota dapat mengakses resor WorldMark, Club (AS), dan Club
Wyndham South Pacific yang dipilih sebagai manfaat yang ditawarkan
oleh Developer. Akses dan ketentuan penggunaan dapat berubah atau
berakhir tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan bahwa Developer
akan tetap berafiliasi dengan perusahaan induk dari Affiliate Resort
setelah berakhirnya atau pengakhiran perjanjian saat ini antara
Developer dan perusahaan induk yang memungkinkan manfaat ini
ditawarkan, atau apakah program yang sama atau serupa akan terus
disediakan untuk Anggota di masa depan. Pemilik WorldMark, Club (AS)
dan Club Wyndham South Pacific dapat memesan resor masing-masing
13 bulan sebelumnya, oleh karena itu ada risiko bahwa tidak akan ada
ketersediaan di Affiliate Resort. Lihat Tabel Sarana Pemesanan pada
Aturan Program 27 di bawah untuk persyaratan sarana pemesanan.
Semua Anggota harus mematuhi peraturan dan pedoman dari Affiliate
Resort dan akan bertanggung jawab atas segala biaya penggunaan
atau pajak yang dikeluarkan sebagai akibat dari masa inap Anda. Biaya
tambahan untuk layanan kebersihan kamar, pajak inap, biaya atau
pengeluaran yang dikenakan oleh beberapa dewan lokal mulai dari
sekitar US$1 hingga US$15 per malam juga mungkin berlaku. Perincian
biaya tambahan akan disediakan pada saat pemesanan.
26. Associate Resort
Associate Resort tidak dimiliki oleh Club atau Developer, tetapi telah
dipilih oleh Developer untuk memberikan opsi destinasi tambahan
kepada Anggota. Developer telah menandatangani berbagai perjanjian
untuk memungkinkan sejumlah Apartment disediakan bagi Anggota
Club di resor pihak ketiga (Associate Resort). Akses ke Associate
Resort memiliki jangka waktu terbatas, tergantung
pembatasan tambahan dan dapat dihapus atau diubah oleh Developer
tanpa pemberitahuan. Anggota harus tunduk terhadap aturan dan
pedoman operasi yang mungkin berlaku di setiap Associate Resort.
Pemesanan tergantung ketersediaan. Anggota bertanggung jawab
atas segala pajak atau biaya tambahan dan pengeluaran yang harus
dibayarkan sehubungan dengan pemesanan di Associate Resort.
Periode waktu untuk melakukan pemesanan di Associate Resort
berbeda menurut tingkat Keanggotaan. Lihat Tabel Pemesanan pada
Aturan Program 27 di bawah untuk persyaratan sarana pemesanan.
27. Masa Tenggang Pemesanan (Booking Window)
Manfaat
Club Resort
FlexiStay
FlexiStay Advance
FlexiStay Club
Wyndham South
Pacific
Affiliate Resort
Associate Resort
Penginapan
Presidential di Club
Wyndham South
Pacific

Emerald
12
bulan
21
hari
12
bulan

Sapphire
12
bulan
28
hari
12
bulan

Ruby
14
bulan
35
hari
14
bulan

Diamond
14
bulan
42
hari
14
bulan

21
hari

28
hari

35
hari

42
hari

9
bulan
9
bulan

9
bulan
9
bulan

11
bulan
11
bulan

11
bulan
11
bulan

N/A

11
bulan

11
bulan

N/A

29. Restribusi Liburan (Levy Holiday)
Retribusi tahunan harus dibayarkan oleh semua Anggota ke Club
setiap tahun untuk memenuhi pengeluaran Club, termasuk perawatan,
pemeliharaan, dan perbaikan Club Apartment. Developer telah
menawarkan opsi Levy Holiday kepada Anggota. Untuk berpartisipasi
dalam Levy Holiday, Anggota harus mencalonkan diri paling lambat
tanggal 30 Juni agar Poin yang Memenuhi Syarat mereka dikembalikan
ke Developer dan Developer akan membayar retribusi tahunan atas
nama Anggota. Manfaat ini hanya tersedia untuk maksimum dua
tahun berturut-turut dalam periode tiga tahun dan dikenakan biaya
pemrosesan sebesar US$30 setiap tahun untuk melaksanakan manfaat
ini. Kegagalan untuk mencalonkan paling lambat tanggal 30 Juni akan
berarti bahwa jumlah penuh dari Retribusi Tahunan harus dibayarkan
oleh Anggota. Setiap Anggota yang telah melakukan pembayaran penuh
atau sebagian dari Retribusi Tahunan paling lambat tanggal 30 Juni
lalu mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam Levy Holiday akan
menerima pengembalian uang dari Developer untuk retribusi tahunan
yang dibayarkan.
Manfaat ini ditawarkan oleh Developer dan dapat ditarik atau berubah
kapan saja tanpa pemberitahuan.
Contoh:
Anggota Emerald mencalonkan penjatahan tahunan mereka sebesar
10.000 Poin Anggota untuk dikembalikan ke Developer untuk Levy
Holiday pada tanggal 10 Mei. Anggota telah melakukan pembayaran
sebagian dari Retribusi tahunan sebesar $250. Developer akan
mengembalikan US$250 kepada Anggota dan akan membayar semua
retribusi tahunan untuk tahun berjalan ke Club atas nama Anggota.
30. Definisi Tambahan
Tanggal Hari Jadi berarti tanggal pertama bulan satu tahun setelah
bulan saat Poin Anggota dijual, dan pada tanggal yang sama setiap
tahun setelahnya. Apabila Anggota memperoleh lebih banyak Poin
Anggota, Tanggal Hari Jadi akan sama dengan Poin Anggota yang ada.
Tahun Hari Jadi berarti periode satu tahun yang dimulai setiap tahun
pada Tanggal Hari Jadi dan berakhir pada penghujung hari pada hari
sebelum Tanggal Hari Jadi berikutnya, tetapi pada tahun pertama yang
berarti periode dari tanggal penjualan pertama Poin Anggota hingga
akhir hari sebelum Tanggal Hari Jadi berikutnya
Apartment atau Club Apartment mencakup Apartment,
kondominium, unit, vila, suite, kamar hotel atau jenis penginapan lain saat
CWA memiliki kepentingan hukum atau yang menguntungkan, dan saat
Anggota memiliki hak penggunaan sebagai bagian dari Keanggotaan
mereka di Club.
Club Resort atau Resort berarti resor (atau bagian dari resor) yang
berisi Apartment.
Lokasi Eksekutif adalah lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi
Eksekutif oleh Club atau Developer. Ini selanjutnya dijelaskan lebih
lengkap dalam Aturan Program 28.
Poin FlexiStay berarti Poin tambahan yang dapat dibeli oleh Anggota
Utama dari Developer untuk membuat atau menyelesaikan pemesanan
liburan bersama dengan Poin yang Memenuhi Syarat.
Poin FlexiStay Advance berarti Poin tambahan yang dapat dibeli oleh
Anggota Utama dari Developer untuk membuat atau menyelesaikan
pemesanan liburan bersama dengan Poin yang Memenuhi Syarat.
Anggota berarti orang yang telah menerima Poin Anggota yang
diterbitkan dan Keanggotaan atau Kepemilikan memiliki arti yang sesuai.
Anggota Utama berarti Anggota yang memiliki Poin Anggota Utama
sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Pengungkapan Produk.
Anggota Utama yang Memenuhi Syarat adalah Anggota yang
memiliki Poin yang Memenuhi Syarat.
Poin yang Memenuhi Syarat berarti Poin Anggota Utama yang telah
dibeli langsung dari Developer. Poin yang Tidak Memenuhi Syarat tidak
akan dapat digunakan dalam manfaat Developer.
RCI adalah Resort Condominiums International.
^Manfaat ini hanya tersedia di Resort dan properti Club
Wyndham Asia.

28. Lokasi Eksekutif
Lokasi Eksekutif adalah lokasi yang ditentukan oleh Club atau
Developer (sebagaimana berlaku) sebagai Lokasi Eksekutif karena
lokasi atau kualitas Resor. Manfaat tertentu mungkin tidak tersedia di
Lokasi Eksekutif dan/atau biaya tambahan mungkin harus dibayarkan,
termasuk layanan kamar dan Wi-Fi.
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