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INSCHRIJFFORMULIER  SPEELRECHT JEUGD 2023 (t/m 17 jaar) 
  
 
 

Voornaam jeugdlid :  ___________________    Jongen     Meisje 

Voorletter(s) :  ___________________ Tussenvoegsel(s) : ____________________ 

Achternaam :  ________________________________________________________ 

Geboortedatum :  ___________________ Email:  ______________________________ 
  (indien van toepassing) 
  

  

Voornaam ouder | verzorger :  ___________________    Man     Vrouw 

Voorletter(s) :  ___________________ Tussenvoegsel(s):  ____________________ 

Achternaam :  ________________________________________________________ 

Straat, huisnummer :  ________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats :  ________________________________________________________ 

Geboortedatum :  ___________________ Tel. | Mobielnummer  _________________ 

Email :  _________________________________________________________ 

   

  

Heb je al een NGF-pasje? 

 Ja, het nummer dat op het pasje staat is NL ______________________  Mijn handicap is  _______________   
 Nee, (nog) niet van toepassing 
 
Speel je op de grote golfbaan dan heb je een NGF-pasje nodig, waar je spelniveau (baanpermissie of handicap) op staat.  
Het registeren van je NGF-pasje doe je via het lidmaatschap van een golfclub.  
 
Ik wil mijn NGF-pasje laten registreren via: 

 Hollandsche Golfclub (EUR 25)      Golfclub Almkreek (EUR 65) 
 Golfclub De Loonsche Duynen (EUR 65)      Andere, ik heb het zelf al geregeld 
 
 Niet nodig, ik heb (nog) geen NGF-pasje nodig, want ik speel alleen op de kleine golfbanen van HGE.  

 

Ik kies HGE-speelrecht Jeugd: 
Met dit speelrecht kun je op alle kleine en/of grote HGE-golfbanen spelen. 
  

 Max. 20 rondes van 9 holes à EUR 140,00   Max. 50 rondes van 9 holes à EUR 250,00 
 

Op mijn pasje wil ik als homecourse het golfpark waar ik het meeste ga golfen:    
 Almkreek      De Breuninkhof 
 De Kurenpolder     De Loonsche Duynen 
 Niet nodig, ik speel overal 
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Ingangsdatum van het speelrecht 
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 ________________________   
 
Mijn speelrecht (en clublidmaatschap) wordt betaald 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 het jeugdlid! 
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).  

 
 

  
 

Verschillende golfclubs om lid van te worden 
Bij een golfclub wordt je NGF-pasje geregistreerd, zodat je 
op elke golfbaan kunt laten zien dat je een handicap hebt. 
 
Hollandsche Golfclub  
Bij dit lidmaatschap (per kalenderjaar) krijg je 2 gratis 
rondes van 9 holes die je kunt spelen op alle HGE-
golfbanen.  
 
Golfclub Almkreek of De Loonsche Duynen: 
Bij een lidmaatschap van een van deze golfclubs (per 12 
maanden, gelijk aan je speelrecht) krijg je op dat golfpark 
korting van 50% op de kosten van de driving range ballen 
en bij elke storting van EUR 50 of meer op de horecapas 
wordt 10% van het gestorte bedrag bijgeboekt. 
 
Wil je opzeggen? 
Als je het lidmaatschap van een golfclub wilt opzeggen, 
ontvangen wij jouw schriftelijke opzegging graag vóór 

1 december in het jaar voorafgaand aan je opzegging.   
Je kunt je opzegging sturen naar: backoffice@hgegolf.nl  
 
Algemene voorwaarden: 
• Zodra je betaling door Hollandsche Golfclub is ontvangen, 

ontvang je het speelrecht en ben je vanaf dat moment 
speelgerechtigd. 

• Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verstrekt 
worden. 

• Hollandsche Golfclub 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. 
 

 
Voor akkoord:  
 
 
____________________ ______________________ ___________________________ 
Datum ondertekening Naam ouder | verzorger Handtekening ouder | verzorger 
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