INSCHRIJFFORMULIER
Lidmaatschap
NAAM

________________________________________VOORLETTERS__________

MEISJESNAAM

_______________________________________ GEB.DATUM ____________

ROEPNAAM

___________________________________________________________ M / V

ADRES

_______________________________________________________________

PC + WOONPLAATS __________ ____________________________________________________
TELEFOON privé

________________________________ mobiel ________________________

E-MAILADRES

_______________________________________________________________

opteert als speelgerechtigde voor het volgende lidmaatschap:
 Volledig speelrecht op alle dagen
 Speelrecht op werkdagen
 Lidmaatschap Par 3-4 baan
 Businessclublidmaatschap (u dient tevens het Businessclub inschrijfformulier in te vullen)
 Aspirant jeugdlidmaatschap (tot aan baanpermissie 18 holes baan)
 Jeugdlidmaatschap (vanaf baanpermissie 18 holes baan t/m 21 jaar)
 Starterslidmaatschap (tot 26 jaar)
 Starters Plus lidmaatschap (26 tot 30 jaar)
 Aanvullend combinatie speelrecht Welderen - Bleijenbeek
Aan de bovenvermelde soorten speelrecht is een lidmaatschap van de Golfclub Welderen verbonden.
Ondergetekende is:
□ Beginner
□ Baanpermissie 18 holes baan
(kopie inleveren)
□ Heeft NGF Golf Vaardigheids Bewijs. Nr._______________
(kopie inleveren)
□ Heeft een EGA Handicap, de handicap is__________
(kopie inleveren)
□ Wenst het lidmaatschap via gespreide betaling te voldoen
(vul het daarvoor bestemde formulier in)
(Gelieve de regels die van toepassing zijn aan te kruisen en verder in te vullen)
 Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend.
 Met uw inschrijving gaat u akkoord met de speelmaandverdeling zoals op de achterzijde van deze
inschrijving staat vermeld.
 Als u Speelrecht verwerft bij Golfbaan Landgoed Welderen komt een overeenkomst tot stand
waarvan de inhoud is vastgelegd in “Reglement van rechten en plichten van de individuele
speelgerechtigde van Golfbaan Landgoed Welderen” c.a. Exploitatie Mij. Welderen B.V. m.b.t.
Golfbaan Landgoed Welderen. Een exemplaar daarvan ligt ter inzage in het clubhuis.
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van dit reglement..
 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Opzegtermijn na het eerste speeljaar is één volle
kalendermaand. Voor het businessclublidmaatschap geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
Opzegging is alleen rechtsgeldig na bevestiging van de Exploitatie Mij. Welderen BV.
 Bij ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de privacy policy van Golfbaan
Landgoed Welderen en Golfclub Welderen, welke te vinden zijn op de sites www.welderen.nl en
www.golfclubwelderen.nl

Plaats en datum,

Aanvang lidmaatschap,

Handtekening,
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