
GOLFSTART GAAT VAN START!

Je bent ingeschreven voor Golfstart en lid van de Hollandsche
Golfclub*). Hieronder nog (heel) wat praktische informatie:

Pakket
Je hebt gekozen voor pakket {{contributienaam}},  deze duurt 3
maanden en begint op {{Start_Golfstart1}}

Lidcode
Je hebt een eigen lidcode:  {{lidcode}}

Lessen
Als het goed is, is er inmiddels contact met je opgenomen over je
lessen.

Op welke golfbaan kun je spelen?
Op onze website, klik hier, vind je informatie over op welke
golfbaan je kunt spelen met je pakket. En met welk spelniveau: als
je net begint is dit natuurlijk weer anders dan wanneer je straks
meer ervaring hebt.

Inloggen op je persoonlijke pagina
Vanaf nu kun je inloggen op je persoonlijke pagina van de
Hollandsche Golfclub. Je kunt hier je starttijden reserveren,
inschrijven voor activiteiten en nog veel meer.
Klik hier voor informatie over je persoonlijke pagina: de HGC
App.

Starttijden reserveren en aanmelden voor een ronde golf
Het is altijd nodig om een starttijd te reserveren voor een ronde
golf en jezelf aan te melden bij de receptie voor het spelen.
Reserveren kan via je persoonlijke pagina van de Hollandsche
Golfclub óf door even naar de receptie te bellen van de golfbaan
waar je wilt spelen.

Pas
Bij de pakketten van Almkreek, De Breuninkhof en De Loonsche
Duynen krijg je een Pas waarmee je de ballenautomaat op de
driving range kunt bedienen en waarmee je eventueel ook in de
horeca kunt betalen. Het tegoed van 100 driving range ballen
inbegrepen in de pakketten van deze banen staat ook op dit pasje.
Het pasje kun je ophalen bij de receptie. We vragen daarvoor een
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kleine borg, die je terugkrijgt als je de pas weer inlevert. Je kunt
de pas opwaarderen bij de horeca (voor eten en drankjes) en bij de
receptie (voor driving range ballen).  

Driving range ballen
Met driving range ballen mag je niet op de golfbaan spelen. Ze zijn
namelijk iets lichter dan normale ballen en ze horen echt bij de
driving range (voor hergebruik). Voor het golfen in de baan zul je
eigen golfballen moeten kopen….en dan maar meteen een heleboel
niet al te dure, want in het begin kun je aardig wat ballen
kwijtraken!
Op onze golfbanen kun je ook tweedehandsballen kopen: lake balls
(ballen die anderen dus in het water hebben geslagen, ja ja).

Theorieavond
Regelmatig is er een gratis theorieavond om alle nieuwe golfers
informatie te geven over hun nieuwe sport (hobby). Doe zo snel
mogelijk mee om helemaal op de hoogte te zijn!
Alvast inlezen? Klik hier voor onze website met alle informatie
voor beginnende golfers.

Voorwaarden Golfstart Pakket
Een onderdeel van het Golfstart Pakket is het lidmaatschap van de
Hollandsche Golfclub, waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

• Golfers met een handicapregistratielidmaatschap van de
Hollandsche Golfclub (HGC) zijn gehouden aan de statuten,
reglementen en besluiten van de NGF, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het
Contributiereglement, het Dopingreglement, het Reglement
Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing, en de
besluiten genomen door de Tuchtcommissie en de Commissie
van Beroep.

• Voor onze handicapregistratieleden en bezoekers van onze
locaties zijn onze Huisregels (klik hier) van toepassing.

• Het handicapregistratielidmaatschap is een overeenkomst
tussen de HGC en de golfer.

• De HGC behoudt zich het recht voor, zonder opgave van
redenen, een aanvraag niet in behandeling te nemen of een
overeenkomst stop te zetten.

Wij begrijpen dat er veel informatie op je afkomt. Mocht je vragen
hebben, over je lessen of iets anders, neem dan contact op met
Jeanette Lievaart: jeanette@hollandschegolfclub.nl

Wij wensen je heel veel plezier met het golfspel!

*) De Hollandsche Golfclub is de overkoepelende club waar alle
deelnemers van de Golfstart Pakketten van onze golfbanen
Almkreek, De Breuninkhof en De Loonsche Duynen, en onze
golfschool De Kurenpolder, onder vallen.
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