AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 2021
_____________________________________________________________________________________
Ondergetekende:
Roepnaam

:________________________________ Voorletters :___________________Geslacht: M / V

Voorvoegsel

:_____________Achternaam: ________________________Meisjesnaam:________________

Straat

:______________________________________ Huisnummer: _______ Toev: _________

Postcode

:___________________ Woonplaats: ___________________________

Land: _________

Geboorteplaats :___________________ Geboortedatum: _________________________
Email

:__________________________________________________________

Mobiel

:___________________ Telefoonnummer thuis:_____________________

Schrijft zich in als:

O – senior lid (> 35 jaar)

O – jongeren lid (20 - <35 jaar)

van Golfclub Princenbosch.
O

Ik word lid per 1 januari 2021 en maak gebruik van de introductieaanbieding met 2 maanden
gratis lidmaatschap.
Het lidmaatschap geldt minimaal voor de termijn tot en met 31 december 2021
Ik heb recht op een GRATIS tienrittenkaart voor de verlichte 9 holes par 3 baan t.w.v. € 150,Ik heb recht om max. 5 maal tegen introductietarief te spelen op de 27 holes baan

Voor het lidmaatschap gelden de contributieafspraken zoals vermeld op de website en gelden de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Princenbosch: www.princenbosch.nl/club/lidmaatschap;
Ik verklaar na ondertekening in te stemmen met het privacybeleid zoals vastgelegd in de privacy statement
van Golfclub Princenbosch (www.princenbosch.nl/club/privacystatement)

Voor introductieaanbiedingen geldt dat u zich inschrijft conform de volgende algemene condities:
-

Als u het lidmaatschap niet wenst te verlengen dan dient u dat schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk 1 maand voor het
verstrijken van het volgende verenigingsjaar, dat eindigt op 31 december (artikel 6 lid 3 van de statuten).

-

U kunt slechts éénmalig gebruik maken van een introductieaanbieding.

Ingangsdatum lidmaatschap: 1 januari 2021

Betaling per

O – jaar

O – per maand (automatische incasso door de club is verplicht)

Indien u reeds aangesloten bent bij een golfclub:
Naam golfclub :___________________________________________________________________________

NGF-nummer

:____________________________________

Wilt u Golfclub Princenbosch als uw homecourse beschouwen?

O Ja

O Nee

Golfvaardigheidsbewijs O Ja? Datum

O Nee

Handicap?

___________________________________

. . O Nee

U wordt verzocht een kopie van uw huidige NGF-pasje bij het aanmeldingsformulier te voegen.
Indien u reeds over een NGF-Handicap beschikt, wordt u verzocht een overzicht van uw handicapverloop uit het
afgelopen jaar mee te sturen.
Gezinsleden die reeds lid zijn van de Golfclub Princenbosch? O Nee
O Ja, wie? _________________

Datum: __________________Ondertekening: __________________________________________

Golfclub@princenbosch.nl of 0161 – 43 42 56 – www.princenbosch.nl

