
Je 3 maanden golfen is bijna voorbij… 
Helaas, je 3 maanden golfen zitten er alweer bijna op want je golfstartpakket loopt af op…………. 
Wij hopen dat je deze weken veel hebt geleerd en dat je hebt genoten van het golfen. 
 
De volgende stap in je leertraject? 
Om onze beginnende golfers een optimaal leertraject aan te bieden, hebben we 3 
beginnerspakketten. In al deze pakketten krijg je 6 groepslessen en kun je 3 maanden heel veel 
golfen.  
 
Maar let op: onze 3 pakketten bieden we eenmalig aan en een vervolgpakket gaat meteen na het 
eindigen van een eerder afgenomen pakket in. 
 
Geen les-en speelpakket meer….wat dan? 
Met baanpermissie of een handicap kun je op al onze HGE-golfbanen spelen. Op onze website (klik 
hier) staat informatie over onze banen: de tarieven voor losse rondes of voor speelrechten.  
Greenfee- of veelspeler? Bij ons betaal je altijd een eerlijke prijs! 
 
Maar niet vergeten: maak een keuze! 
Na afloop van je golfstartpakket loopt ook je huidige registratie bij de NGF af. Dus niet vergeten om 
een keuze te maken: 

1. Je wilt een vervolgpakket afnemen, klik hier voor informatie. 
2. Je wilt een speelrecht (met clublidmaatschap) afnemen: 

- Een speelrecht op Almkreek klik hier. 
- Een speelrecht op De Breuninkhof, klik hier. 
- Een speelrecht op De Loonsche Duynen, klik hier. 

3. Je wilt een handicapregistratielidmaatschap, klik hier. 
4. Je hebt al een nieuw pakket gekozen. Leuk! Nu is er natuurlijk geen keuze meer nodig. 

 
Om te kunnen golfen met baanpermissie of een handicap (met een NGF-pasje) zal je altijd bij de NGF 
geregistreerd moeten worden. Neem je geen vervolgpakket of speelrecht (met clublidmaatschap) af, 
dan kun je je pasje laten registreren via een handicapregistratielidmaatschap. 
 
Als je geen keuze hebt gemaakt (binnen 30 dagen), gaan we ervanuit dat je gekozen hebt voor optie 
3 (omdat anders je NGF-registratie verloopt) en zul je een factuur ontvangen voor een 
handicapregistratielidmaatschap. 
 
Heb je nog vragen? 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jeanette Lievaart: jeanette@hollandschegolfclub.nl. 
 
 
  
 

https://hollandschegolfclub.nl/
https://hollandschegolfclub.nl/leren-golfen/lespakketten/
https://golfpark-almkreek.nl/nl/tarieven
https://debreuninkhof.nl/nl/tarieven
https://golfparkdeloonscheduynen.nl/nl/tarieven
https://hollandschegolfclub.nl/hgc-2/handicapregistratie/
mailto:jeanette@hollandschegolfclub.nl

