INSCHRIJFFORMULIER
Speelrecht / Lidmaatschap

NAAM

______________________________________ VOORLETTERS __________

MEISJESNAAM

______________________________________ GEB.DATUM _____________

ROEPNAAM

__________________________________________________________ M / V

ADRES

________________________________________________________________

PC + WOONPLAATS ___________

___________________________________________________

TELEFOON

________________________________________________________________

E-MAILADRES

________________________________________________________________

U opteert voor de hieronder aangekruiste speelrechtcategorie:
 Speelrecht op alle dagen
 Speelrecht op alle dagen met rentedragende lening
 Speelrecht op werkdagen
 Speelrecht op werkdagen met rentedragende lening
 Speelrecht Par 3-4 baan
 Businessclublid-speelrecht (u dient tevens het Businessclub inschrijfformulier in te vullen)
 Aspirant-speelrecht (tot aan baanpermissie 18 holes baan)
 Jeugd-speelrecht (vanaf baanpermissie 18 holes baan t/m 21 jaar)
 Starters-speelrecht (tot 26 jaar)
 Starters Plus-speelrecht (26 tot 30 jaar)


Aanvullend combinatie speelrecht Bleijenbeek

Tussentijdse wijziging van de speelrechtcategorie brengt geen wijziging met zich mee in uw rechten
en plichten als speelgerechtigde en verenigingslid m.u.v. de hoogte van de verschuldigde
speelrechtvergoeding voor de betreffende categorie.
U (aankruisen wat voor u van toepassing is):
□ Bent beginner
□ Heeft baanpermissie 18 holes baan
(kopie inleveren)
□ Heeft een EGA Handicap, de handicap is__________ (kopie inleveren)
□ Wenst de speelrechtvergoeding per jaar te voldoen.
□ Wenst de speelrechtvergoeding via gespreide betaling te voldoen.
(Vul het daarvoor bestemde formulier in).

PARAAF:
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Middels ondertekening van dit inschrijfformulier:
- komt tussen u en Exploitatiemaatschappij Welderen B.V. een Speelrechtovereenkomst tot
stand op basis waarvan u m.i.v. de aanvangsdatum speelrecht heeft voor de categorie
waarvoor u opteert;
- bent u m.i.v. de aanvangsdatum lid van de vereniging Golfclub Welderen;
- gaat u akkoord met de Speelrechtovereenkomst, Verenigingsstatuten en Huishoudelijk
Reglement alsmede de ‘Gebruiks-/speelrechtovereenkomst Golfclub Welderen’ en accepteert
u de daarin voor u als speelgerechtigde en als verenigingslid vastgelegde en daaruit
voortvloeiende rechten en plichten;
- bent u akkoord met de speelmaandverdeling zoals vermeld op de bijlage; bij beëindiging van
het speelrecht tijdens een speeljaar (01/04 tot 01/04 daarop volgend) vindt restitutie plaats
conform deze maandverdeling.
Bovenstaande stukken liggen bij de receptie ter inzake en ontvangt u na inschrijving per mail van de
ledenadministratie. U heeft de mogelijkheid uw inschrijving binnen 14 dagen te herroepen mocht u er
niet mee akkoord gaan.

Opzegging
Voor de voorwaarden van opzegging verwijzen wij u naar de Speelrechtovereenkomst.
Privacy
Bij ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u tevens 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

Datum,

Aanvang lidmaatschap,

Handtekening,
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