
  

 

 
  

 

     
  

INSCHRIJFFORMULIER SPEELRECHT | CLUBLIDMAATSCHAP 2022|2023 

 

Voornaam : __________________________   Man    Vrouw 

Voorletter(s) : __________________________ Tussenvoegsel(s) : ____________________ 

Achternaam : _______________________________________________________________ 

Straat, huisnummer : _______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats : _______________________________________________________________ 

Geboortedatum : _________________________ Tel. | Mobielnummer _________________ 

Email : ________________________________________________________________ 

 

  

 
Op dit moment heb je een NGF-pasje 
 

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

Je kiest voor het: 
Je kunt meerdere speelrechten kiezen. 

 
 

 

HGE-speelrecht: GROTE BAAN 

Met een HGE-speelrecht kunnen de rondes op alle HGE-golfbanen worden gespeeld.  
Dit geldt niet voor de dalurenvariant. Deze rondes zijn alleen te spelen op De Loonsche Duynen. 
 
 

 Max. 20 rondes à EUR 430,00    Max. 120 rondes à EUR 1.300,00   
 Max. 20 rondes à EUR 344,00*   Max. 120 rondes à EUR 1.040,00* 

 
 Max. 60 rondes à EUR 975,00    Max. 200 Rondes à EUR 1.500,00 
 Max. 60 rondes à EUR 780,00* 

 



  

 

 
  

 

     
  

 

 

 
Clublidmaatschap: 
Bij het kiezen van een speelrecht meld je je automatisch aan voor het clublidmaatschap à EUR 65.  
Ze kunnen niet los van elkaar worden verkocht. De voordelen van het clublidmaatschap staan op pagina 3. 
 

   Clublidmaatschap à EUR 65 per 12 maanden. ** 

 
 
Ingangsdatum speelrecht en clublidmaatschap  
Je speelrecht gaat altijd de eerste van een maand in. Dit kan de volgende maand zijn. Of de lopende maand. 
De looptijd van je speelrecht is 12 maanden. 

 

 Ingangsdatum speelrecht ________________________   
 

 

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

 Factuur     Pin   Contant      Automatische incasso 
 

 
 
Let op - Verzeker jezelf! 

 Graag aanvinken zodat wij weten dat je het artikel op de volgende pagina gelezen hebt. 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ______________________ ______________________ 
Datum ondertekening Naam golfer Handtekening golfer 

 
 
 

 
 

  * Dalurentarief. Je kunt je rondes alleen in daluren spelen. 

** Aangezien een nieuw speelrecht kan worden afgesloten binnen de nog lopende 12 maanden van een clubcontributie, 
kan het zijn dat er hiervoor maanden dubbel in rekening worden gebracht. Deze dubbel betaalde maanden worden 
via creditnota terugbetaald. Voor clubcontributie is dit EUR 5 per maand. 

  



  

 

 
  

 

     
  

 

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).  
 

 
 

Speelrecht 
 

• Je kunt meerdere speelrechten per 12 maanden 
afnemen. 

• Het speelrecht is exclusief het clublidmaatschap ad 
EUR 65 voor 12 maanden. 

• Het clublidmaatschap wordt door het park, tegelijk 
met het afgenomen speelrecht gefactureerd. 

• Rondes betreffen 9-holes rondes. Met uitzondering 
van Almkreek, daar is een ronde op de kleine baan 
een 14-holes ronde. 

• Als je het speelrecht (en clublidmaatschap) wilt 
opzeggen, ontvangen wij je schriftelijke opzegging 
graag een maand voor afloop van je speelrecht. Je 
kunt je opzegging sturen naar: backoffice@hgegolf.nl  

 
Extra voordelen Clublidmaatschap 
 

• HCP-registratie. 
• NGF-lidmaatschap (EUR 23). 
• 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.  

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. 

• Golfpark De Loonsche Duynen kan foto’s maken 
tijdens 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 voorbehouden. 
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