
  
  

 

  

 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER  BEDRIJFSLIDMAATSCHAP 2023 
(hieronder graag de bedrijfsgegevens en naam van de speelgerechtigde invullen) 
  

  

Bedrijfsnaam : ___________________________________ KvK nummer : _______________  

Voorletter(s) : ___________________________________   Man    Vrouw 

Voornaam : ___________________________________ Tussenvoegsel(s) :____________ 

Geboortedatum : ________________________________________________________________ 

Achternaam : ________________________________________________________________ 

Straat, huisnummer : ________________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats : ________________________________________________________________ 

Tel. | Mobielnummer :  __________________________  Email : _______________________________ 

 

 
Ik heb een NGF-pasje: 
  
 

 Het GSN-nummer op dat pasje is  ________________________     Je exacte handicap _________ 
 

 
Ik kies voor het Bedrijfslidmaatschap: 
Genoemde prijzen zijn excl. BTW 
 

 

 Max. 20 rondes à EUR 994,00   Max. 120 rondes à EUR 1.793,00 
 Max. 60 rondes à EUR 1.494,00   Max. 200 rondes à EUR 1.976,00 

 

 
Ik kies gelijk extra greenfees: 
 
 Max. 50 rondes, 9 holes à EUR 1.100,00   Max. 100 rondes, 9 holes à EUR 1.925,00 
 Nee, heb ik niet nodig 

 

 
  



  
  

 

  

 

 

Let op - Verzeker jezelf! 

Graag aanvinken zodat wij weten dat je het artikel hieronder gelezen hebt: 

 Speelrechten en lidmaatschappen kunnen tussendoor niet worden stopgezet. Om het risico voor 
golfers in Nederland voor het niet kunnen spelen door langdurige ziekte of blessures af te dekken,  
is er de NGF-contributieverzekering. 
 

Zie de website van NGF (www.ngf.nl | over de NGF | NGF-verzekeringen).  
 

 

Ik betaal per:  
Zie de website voor meer informatie over automatische incasso. Daar kun je ook het machtigingsformulier downloaden. 
 

 Factuur    Automatische incasso 
 

 
 
 
 

Algemene voorwaarden en informatie 
 
Het bedrijfslidmaatschap: 
 

• Sluit je af per 12 maanden. 
• Het speelrecht is inclusief het clublidmaatschap  

ad EUR 65 voor 12 maanden. 
• Is inclusief handicapregistratie. 
• Genoemde prijzen zijn excl. BTW 
• Indien je het bedrijfslidmaatschap wilt opzeggen, ontvangen 

wij jouw schriftelijke opzegging graag  
een maand voor afloop van je bedrijfslidmaatschap. 
Je kunt je opzegging sturen naar: sales@hgegolf.nl   
 
 

 
 
 
 

Algemene voorwaarden: 
 

• Zodra je betaling door Golfpark De Loonsche Duynen is 
ontvangen, ontvang je het speelrecht en ben je vanaf de 
door jou gekozen ingangsdatum speelgerechtigd. 

• Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan  
derden verstrekt worden. 

• Op onze golfparken kunnen foto’s gemaakt worden  
tijdens/van wedstrijden, prijsuitreikingen of sfeerfoto’s 
van de Brasserie, golfbaan en oefenfaciliteiten. De foto’s 
worden gebruikt voor website, nieuwsbrief en incidenteel 
social media. Indien je niet op onze foto’s wilt staan, moet 
je dat laten weten aan de receptie. 

• Zie de website voor “Leveringsvoorwaarden Speelrecht en 
Abonnementen”. 

• Prijswijzigingen en typefouten voorbehoud

 Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 

____________________ ______________________ __________________________ 
Bedrijfsnaam Naam speelgerechtigde Handtekening speelgerechtigde 
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