INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende schrijft zich in voor deelname aan de Golf Circle en verklaart kennis te hebben
genomen van de voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit formulier.

Lidcode
Naam

Datum
Handtekening

Aub inleveren bij de shop, het secretariaat of in de brievenbus naast de shop.

VOORWA ARDEN GOLF CIRCLE
1. U kunt alleen deelnemen als u speelrecht hebt op de 18 resp. 27 holes baan van een van de
aangesloten golfbanen.
2. Uw deelname loopt gelijk aan het kalenderjaar; dus van 1 januari tot en met 31 december.
3. Uw jaarlijkse bijdrage is € 49,50. U kunt op elk moment in het jaar toetreden. Er wordt geen
korting verleend indien de deelname later in het lopend kalenderjaar wordt afgesloten.
4. Uw deelname aan de Golf Circle wordt stilzwijgend steeds voor een jaar verlengd, tenzij u uw
deelname vóór 1 december schriftelijk of per email heeft opgezegd.
5. U dient uw bijdrage vóór 31 januari van het lopend jaar te voldoen. U kunt tijdelijk worden
uitgeschreven als uw betaling niet tijdig is ontvangen. Tijdelijke uitschrijving heeft geen invloed
op de verplichting tot betaling.
6. Deelname geeft u het recht om tegen een greenfeetarief van € 20,- per bezoek gebruik
te maken van de aangesloten golfbanen, ongeacht of u 9 of 18 holes speelt. Er is geen
weekendtoeslag.
7. U kunt op de website van elk van de aangesloten golfbanen onder het kopje “Golf Circle” alle
relevante informatie lezen over de mogelijkheden van reservering en starttijden. .
8. Reservering van starttijden kan uitsluitend telefonisch.
9. De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of startplaats
gehonoreerd kan worden.
10. Als deelnemer aan deze Golf Circle bent u een overeenkomst aangegaan met uw eigen
golfclub. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen dient u dan ook daar neer te leggen.
11. U kunt maximaal 4 maal per jaar op elk van de deelnemende banen spelen tegen het Golf
Circle tarief van € 20,-.
12. Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw lidmaatschapspas, uw NGF-pasje en
op aanvraag een geldig identiteitsbewijs.
13. De ontvangende vereniging legt uw bezoek vast in een registratiesysteem.
14. Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan wordt direct uw lidmaatschap zonder
enige compensatie beëindigd.

