INSCHRIJFFORMULIER
Speelrecht / Lidmaatschap

NAAM

______________________________________ VOORLETTERS __________

MEISJESNAAM

______________________________________ GEB.DATUM _____________

ROEPNAAM

__________________________________________________________ M / V

ADRES

________________________________________________________________

PC + WOONPLAATS ___________

___________________________________________________

TELEFOON

________________________________________________________________

E-MAILADRES

________________________________________________________________

GSN nr __________________________ NGFnr____________________________ HCP _________

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-jeugdspeelrecht (tot 12 jaar)
❑ Jeugd-speelrecht (13 tot en met 18 jaar)
❑ Jeugd-speelrecht (19 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.

□ Wenst de speelrechtvergoeding per jaar te voldoen.
□ Wenst de speelrechtvergoeding via gespreide betaling te voldoen.
(Vul het daarvoor bestemde formulier in).
□ Wenst een fysieke NGF pas
(U krijgt altijd uw digitale pas in uw E-Golf4U profiel en de GOLF.nl app/profiel te zien)
U wilt uw Homecourse op Golfbaan ______________________________

PARAAF:

Grote Molenstraat 173 ° 6661 NH Elst ° Tel.:0481 376591 °
info@welderen.nl ° www.welderen.nl
Rabobank nr. 31.68.34.602 ° Handelsreg. Centraal Gelderland 09082551 ° BTW nr. NL8034.76.711.B01
Golfbaan Landgoed Welderen is een onderdeel van de Vink Investment Groep

Door 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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