Lidmaatschapstarieven 2019
Lidmaatschap

Gebruik 18-holesbaan

Per jaar

Per maand
€ 81,-

1 Met certificaat (eenmalig € 1.135,-)

Onbeperkt

€ 935,-

2 Zonder certificaat

Onbeperkt

€ 985,-

€ 85,-

3 9-holes lidmaatschap

9 holes vanaf de start-tee*

€ 665,-

€ 59,-

4 Daluur-lidmaatschap

Na 16.00 uur*

€ 350,-

€ 32,-

5 Jeugdlid 5 t/m 18 jaar

Onbeperkt

€ 140,-

€ 15,-

6 Jeugdlid 19 t/m 24 jaar

Onbeperkt

€ 260,-

€ 25,-

7 Jeugdlid 25 t/m 29 jaar

Onbeperkt

€ 445,-

€ 40,-

8 Jeugdlid 30 t/m 34 jaar

Onbeperkt

€ 660,-

€ 58,-

9 Buitenlidmaatschap tarief homecourse >= € 985,--

Onbeperkt

€ 490,-

€ 44,-

10 Buitenlidmaatschap tarief homecourse < € 985,--

Onbeperkt

€ 665,-

€ 59,-

11 3-maandenkaart

Onbeperkt

€ 370,-

n.v.t.

12 Par 3-kaart tot einde kalenderjaar

Spelen tegen greenfeetarief

€ 135,-

€ 14,-

13 NGF-registratie

Spelen tegen greenfeetarief

€ 53,50

n.v.t.

14 Par 3-jaarkaart+ 6 groepslessen tot baanpermissie**

Spelen tegen greenfeetarief

€ 195,-

n.v.t.

15 Proeflid***

Onbeperkt

€ 160,-

n.v.t.

Leden en kaarthouders hebben onbeperkt toegang tot onze par 3-baan, driving range en oefenfacilteiten.
U betaalt bij aanmelding géén entree- of administratiekosten. Wij kennen ook geen verplichte participatie.
Na 1 juli kunt u lid worden tot het einde van het volgende jaar. In het lopende jaar betaalt u dan 15% van de jaarcontributie voor elke
resterende zomermaand (juli, augustus, september). Het laatste kwartaal is gratis, als welkomstgeschenk.
* Tegen introductietarief kunt u op andere tijden/dagen/holes spelen en aan clubwedstrijden deelnemen.
** Eenmalig aanbod. Deze kaart wordt zonder schriftelijke opzegging na 31 december automatisch omgezet in een par-3 kaart van € 135,Zie onze voorwaarden.
*** Voor een proeflidmaatschap dient u een EGA handicap van minimaal 45 te hebben en binnen een straal van 50 km rond Gasselte te wonen.
U kunt slechts eenmaal proeflid worden
Bijkomende kosten
① De NGF bijdrage wordt jaarlijks door de NGF vastgesteld en netto doorberekend aan de leden.
2019 € 18,② Voor het taslabel wordt eenmalig een borg in rekening gebracht van € 5,③ Bij lidmaatschap 1 t/m 8, 12 en 14 wordt € 25,- in rekening gebracht voor drie ballenkaarten voor de driving range.
④ Bij lidmaatschap 1 t/m 4, 9 en 10 wordt € 50,- horeca-voorschot in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met uw consumpties.
Voorwaarden
① Voor een buitenlidmaatschap dient u bij aanmelding en aan het begin van elk jaar de contributienota van uw homecourse te tonen.
② Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat het lidmaatschap loopt tot 31 december van elk jaar, en automatisch wordt verlengd tenzij dit
vóór 1 november van dat jaar schriftelijk is opgezegd of gewijzigd.
Termijnen
① Contributies kunnen via automatische incasso in 12 termijnen worden voldaan. Zie hiervoor de maandbedragen in de tarieventabel.
② Een certificaat kan in twee termijnen worden betaald.
Extra mogelijkheden
① Huur bovenlocker
€ 50,n.v.t.
② Huur onderlocker
€ 60,n.v.t.
③ Korting bij het huren van 2 lockers
€ 25,n.v.t.
④ Scooterstalling
€ 130,n.v.t.
⑤ Stroomkosten scooter
€ 32,60
n.v.t.
⑥ Stroomkosten acculader (eenmalig € 50,-)
€ 19,10
n.v.t.
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