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Inclusief 
spelen op 
andere 

HGE-banen!



WELKOM!
Een frisse neus halen, genieten van de  

prachtige natuur én op hetzelfde moment 

lekker sportief bezig zijn door met veel 

plezier een rondje golf te spelen óf een clinic 

te volgen ... 

Het kan allemaal op Golfpark De Loonsche 

Duynen! Het park is rustig gelegen te 

midden van de natuurgebieden de Loonse en 

Drunense Duinen en landgoed Huis ter Heide. 

Op het park vind je een prachtige golfbaan 

vol waterpartijen, bunkers en bossen. Voor de 

minder gevorderde golfers, én ervaren golfers 

die hun korte spel willen verbeteren, zijn er 

oefengreens en bunkers, een par-3 oefenbaan 

en twee chipping greens. 

Gewoon

Geweldi
g!



Heb je nog nooit gegolfd? Geen probleem! 

We hebben aantrekkelijke all-inclusive les- en 

speelpakketten met héél veel extra’s, zoals  

6 golflessen, 3 maanden heel veel spelen en  

nog veel meer. Onze golfprofessionals helpen  

je graag. 

Verder beschikt het park over een Brasserie waar 

je dagelijks kunt genieten van een kopje koffie 

en een vers bereide maaltijd. In de zomer is het 

genieten op het grote zonnige terras. De kaart van 

de Brasserie wordt afgestemd op het seizoen en de 

keukenbrigade maakt gebruik van eerlijke, regionale 

producten. 

 

De Loonsche Duynen ... Gewoon geweldig! 
Je zult je snel thuis voelen op De Loonsche Duynen. 

Een golfbaan waar iedereen meer dan welkom is: 
jong, oud, beginnend of ervaren golfer, waar veel 
activiteiten worden georganiseerd waaraan iedereen 
mee kan doen.

Zakelijk golfen, het goede leven 
Heb je interesse om het zakelijke met golf én het 
goede leven te combineren? Of wil je vergaderen in 
een prachtige omgeving? Dat kan op De Loonsche 
Duynen. Zie de website voor de mogelijkheden.

Kortom … kom naar De Loonsche Duynen  
én laat je verrassen!





VOOR BEGINNERS
Speciaal voor beginnende golfers hebben we aantrekkelijke all-inclusive les- en speelpakketten voor EUR 165 

met o.a. 6 golflessen, 3 maanden heel veel oefenen en golfen, leenset en nog veel meer. Want golfen leer je pas 

echt door het veel te doen!  

Zie de website Hollandsche Golfclub óf loop even langs de receptie.

HANDICAPREGISTRATIE

Voor de meeste golfbanen geldt dat je een NGF-pasje nodig hebt om te kunnen spelen. 

Via onze Hollandsche Golfclub, de overkoepelende golfclub van onze golfbanen (waaronder De Loonsche Duynen), 

kun je je NGF-pasje voor baanpermissie of handicap laten registeren voor EUR 45 per jaar. Je krijgt er van ons 

meteen 2 greenfees bij voor 9 holes!

Zie de website Hollandsche Golfclub. 

https://hollandschegolfclub.nl/


GREENFEE TARIEVEN

Natuurlijk kun je ook losse rondes spelen!  
Hiervoor hebben we aantrekkelijke tarieven:

• Grote baan 
9 holes: EUR 28,50 | EUR 22,75 * 
18 holes: EUR 57,00 | EUR 45,50 * 

• Jeugd t/m 17 jaar 
EUR 10,00 (9 of 18 holes) 
 
 
 

* Gereduceerd tarief:

   Voor introducees |  Tijdens daluren |  Als non-qualifying  
   condities van kracht zijn.



DALUREN* 2022

• Maart t/m oktober:  

vóór 09.00 uur en ná 15.00 uur

• November t/m februari:  

vóór 10.00 uur en ná 14.00 uur

Als je alleen tijdens daluren wilt golfen, ontvang je 20% korting 

op bepaalde speelrechten. Voor daluren wordt gekeken naar de 

starttijd van een ronde van 9 of 18 holes.





SPEELRECHT MET CLUBLIDMAATSCHAP
EUR 65 
Als je een speelrecht afneemt, hoort daar het clublidmaatschap van Golfclub De Loonsche Duynen bij. 

De club is het sociale hart van het golfpark en organiseert bijna dagelijks activiteiten voor iedereen! 

Voordelen van een speelrecht met clublidmaatschap :

• Inclusief HCP-registratie.

• Inclusief NGF-lidmaatschap.

• Voor elke speler een passend speelrecht met een eerlijk tarief.

• Zijn je rondes op? Dan betaal je niet meer dan het gereduceerde tarief voor de rest van het jaar.

• Spelen op andere HGE-golfbanen tegen gereduceerd tarief.

• Rondes ook te spelen op andere HGE-golfbanen*). Dit geldt niet voor de daluren variant.

• Combineren van speelrechten is mogelijk.

• Je mag onbeperkt introduceren tegen het gereduceerd tarief zolang de introducé deel uitmaakt van jouw flight.

• Korting van 50% op de kosten van de driving range ballen.

• Bij elke storting van EUR 50 of meer op de horecapas wordt 10% van het gestorte bedrag bijgeboekt.

• De mogelijkheid tot maandelijkse betalingen van het speelrecht met een opslag van 5%.

*)  De andere HGE-golfbanen zijn: Almkreek en De Breuninkhof.



SPEELRECHTEN PER JAAR

20 RONDES 
EUR 410  |  EUR 328*

• Max. 20 rondes van 9 holes.
• Kosten per ronde EUR 20,50 | EUR 16,40*.
• Onbeperkt introduceren tegen 

gereduceerd tarief.
• Dalurentarief, 20% korting*.
• Rondes ook te spelen op andere  

HGE-golfbanen*). Dit geldt niet  
voor de daluren variant.

60 RONDES 
EUR 930  |  EUR 744*

• Max. 60 rondes van 9 holes.
• Kosten per ronde EUR 15,50 | EUR 12,40*.
• Onbeperkt introduceren tegen 

gereduceerd tarief.
• Dalurentarief, 20% korting*.
• Rondes ook te spelen op andere  

HGE-golfbanen*). Dit geldt niet  
voor de daluren variant.

*)  De andere HGE-golfbanen zijn: Almkreek en De Breuninkhof.

Inclusief spelen
op andere 

HGE-banen!
óf maandelijks EUR 35,90  |  EUR 28,70*. óf maandelijks EUR 81,40  |  EUR 65,10*



120 RONDES 
EUR 1.240  |  EUR 992*

200 RONDES 
EUR 1.440
óf maandelijks EUR 126,00óf maandelijks EUR 108,50  |  EUR 86,80* • T/m 17 jaar.

• Max. 50 rondes van 9 holes.
• Rondes mogen ook op Almkreek, op de 

9 | 14 holes kleine baan, gespeeld worden.

JEUGD | EUR 250
óf maandelijks EUR 21,90

JEUGD | EUR 140
óf maandelijks EUR 12,25

• T/m 17 jaar.
• Max. 20 rondes van 9 holes.
• Rondes mogen ook op Almkreek, op de 

9 | 14 holes kleine baan, gespeeld worden.

• Max. 120 rondes van 9 holes.
• Kosten per ronde EUR 10,33 | 8,27*.
• Onbeperkt introduceren tegen 

gereduceerd tarief.
• Dalurentarief, 20% korting*.
• Rondes ook te spelen op andere  

HGE-golfbanen*). Dit geldt niet  
voor de daluren variant.

• Max. 200 rondes van 9 holes.
• Kosten per ronde EUR 7,20.
• Onbeperkt introduceren tegen 

gereduceerd tarief.
• Rondes ook te spelen op andere  

HGE-golfbanen*). 
 



• Speelrechten zijn een persoonlijk recht op een maximum aantal rondes in een kalenderjaar en zijn 

gekoppeld aan het lidmaatschap van de golfclub.

• Rondes worden afgeschreven van het tegoed; ook rondes gespeeld bij deelname aan clubwedstrijden.

• Niet-gespeelde rondes kunnen niet worden overgedragen of meegenomen naar een volgend 

kalenderjaar.

• Er kunnen meerdere speelrechten in een jaar worden afgenomen.

• Speelrechten kunnen gedurende het hele jaar worden afgenomen.

• Speelrechten zijn niet pro rato en kunnen niet worden uitgebreid.

• Rondes betreffen 9-holes rondes.

• Rondes van speelrecht grote baan kunnen ook op de kleine baan worden gespeeld. Andersom niet.

• Voor dalurenspeelrecht geldt dat rondes buiten daluren buiten het speelrecht vallen en kunnen 

worden afgerekend tegen het gereduceerd tarief greenfee.

• Als rondes van het speelrecht ‘op’ zijn, kan een golfer voor eigen gebruik losse rondes (greenfee) 

tegen gereduceerd tarief afrekenen.

• Zie de website voor “Leveringsvoorwaarden Speelrecht en Abonnementen” en “Veel gestelde vragen’.

EXTRA INFORMATIE 
SPEELRECHTEN

Alle teksten, prijzen, etc. zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.





Check de pakketten en

voorwaarden* op de website!
HOLLANDSCHE

GOLFSCHOOL

PAKKET 3

HANDICAP 54 
EN  LAGER  |  EUR 260

PAKKET 2

OP NAAR 
HANDICAP 54 | EUR 210

PAKKET 1

OP NAAR BAAN-
PERMISSIE | EUR 165

www.hollandschegolfclub.nl

ALL-INCLUSIVE

Golfen leer je door te lessen … én te spelen!
Daarom bieden wij je speciale all-inclusive lespakketten inclusief 6 golflessen, 3 maanden heel veel golfen, gratis theorieavond, etc. én vooral veel plezier!

LES- EN SPEELPAKKETTEN 2022
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Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark BRASSERIE  |  TERRAS  |   ZALEN
Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur voor lunch, 
diner, vergaderingen, events en feesten



Veldstraat 6   |   5176 NB  De Moer

0416 - 749 800
info@golfparkdeloonscheduynen.nl

www.golfparkdeloonscheduynen.nl

Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark


