LIDMAATSCHAPPEN

1 APRIL 2020 TOT 1 APRIL 2021

Golfbaan Landgoed Welderen heeft verschillende soorten lidmaatschappen.
Hieronder staan diverse mogelijkheden vermeld met daarbij de geldende tarieven.

PRIVÉLIDMAATSCHAPPEN
Jaarlidmaatschap

Speel
vergoeding

Contributie Golfclub

Totale kosten

1284

75

1359

1051

75

1126

Van 22 tot 26 jaar

664

75

739

Van 26 tot 30 jaar

876

75

951

609

75

684

2062

75

2137

1710

75

1785

300

50

50

Speelrecht op alle dagen
Jaarlidmaatschap Doordeweeks Speelrecht

op weekdagen

JEUGDLIDMAATSCHAPPEN

PAR 3-4 BAAN LIDMAATSCHAP
Speelrecht op alle dagen

ZAKELIJKE CONTRACTEN
Businessclub contract

Speelrecht op alle dagen op Welderen en Bleijenbeek
Voor de complete inhoud van het contract verwijzen we u
graag naar het speciale overzicht hiervan.

Volgend persoon

Jeugd jaarlidmaatschap 19 t/m 21 jaar

Exclusief 9% BTW

Familielidmaatschap

Golfen met de hele familie!

Wanneer u en uw partner lid worden golfen uw kinderen of kleinkinderen het eerste jaar gratis. Bij een volledig lidmaatschap van 2
ouders/verzorgers mogen uw kinderen t/m 21 jaar het 1e jaar gratis lessen volgen.

LIDMAATSCHAPPEN

1 APRIL 2020 TOT 1 APRIL 2021

Jeugdabonnementen
Jeugd

(tot 12 jaar)
Inclusief 20 uur jeugdgroepslessen

0

25

275

0

50

350

300

50

350

Gratis lidmaatschap met onbeperkt speelrecht

Jeugd

(tot en met 18 jaar)
Inclusief 20 uur jeugdgroepslessen
Gratis lidmaatschap met onbeperkt speelrecht
Jeugd

19 tot en met 21 jaar
SPEELRECHT GOLFBAAN LANDGOED BLEIJENBEEK
Onbeperkt speelrecht

i.c.m. het betreffende lidmaatschap

107

HANDICAPREGISTRATIE

Landgoed golfkaart

NGF registratie incl. 2 greenfees
VOORWAARDE LIDMAATSCHAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

95

Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend.
De Landgoed Golfkaart loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Alle lidmaatschappen hebben maandverdelingen welke vermeld staan op de achterzijde van het inschrijfformulier.
Bij uittreding gedurende een speeljaar vindt restitutie plaats conform deze maandverdeling.
Aan bovenstaande speelvergoeding is onlosmakelijk een lidmaatschap van Golfclub Welderen verbonden.
Het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden. Opzegtermijn is één volle kalendermaand na het eerste speeljaar.
Uw opzegging is definitief wanneer u een schriftelijke (of per e-mail) bevestiging heeft ontvangen van Golfbaan
Landgoed Welderen.
Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW, behalve de speelvergoeding van het Businessclub contract.
Alle lidmaatschappen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.

