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2023
GOLFEN!

De Breuninkhof, 

een HGE-Golfpark

OP ALMKREEK, DE BREUNINKHOF, 

DE KURENPOLDER ÉN DE LOONSCHE DUYNEN
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WELKOM!
 

Een frisse neus halen, genieten van de prachtige 

natuur én op hetzelfde moment lekker sportief 

bezig zijn door met veel plezier een rondje golf 

te spelen? Dat kan op Golfpark De Breuninkhof, 

onderdeel van de HGE-groep.

Golfpark De Breuninkhof is uniek gelegen 

tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In een 

landschap met uiterwaarden, landgoederen, statige 

boerderijen en pittoreske dorpjes. Holland op z’n 

mooist!

Op het park vind je twee prachtige golfbanen vol 

waterpartijen, bunkers en prachtige park-, weide- 

en bosholes. De Breuninkhof is geschikt voor 

beginnende én gevorderde golfers. 

Heb je nog nooit gegolfd? Geen probleem! 

We hebben aantrekkelijke all-inclusive les- en 

speelpakketten met héél veel extra’s, zoals  

6 golflessen, 12 weken heel veel  spelen en  

nog veel meer. De golfprofessionals van onze 

Hollandsche Golfschool helpen je graag. 

Het park beschikt over een gezellige Brasserie 

waar je dagelijks kunt genieten van heerlijke koffie, 

een lekker wijntje of een vers bereide maaltijd in 

een sfeer van ‘gewone gezelligheid’. De menukaart 

van de Brasserie wordt afgestemd op het seizoen 

en de keukenbrigade maakt gebruik van eerlijke 

producten. Verder is er een prachtig gelegen, groot 

en zonnig terras dat uitkijkt over de golfbaan.

De Breuninkhof ... Gewoon gezellig!  

Je zult je snel thuis voelen op De Breuninkhof. 

Een golfbaan waar iedereen welkom is: jong, 

oud, beginnend of ervaren golfer. Waar iedereen 

activiteiten kan organiseren en iedereen mee kan 

doen.

Zakelijk golfen, het goede leven 

Wil je vergaderen in een prachtige omgeving? Dat 

kan op De Breuninkhof. Zie de website voor de 

mogelijkheden.

Kortom …  

Kom naar De Breuninkhof én voel je thuis! 

GOLFEN MET EEN GLIMLACH
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ONZE HGE-GOLFPARKEN
 
Onze vier golfparken zijn onderdeel van de HGE-Groep.  Leuk voor onze golfers, want er zijn dus heel veel 
golfbanen om uit te kiezen en om op te spelen. Natuurlijk hebben alle golfparken een eigen identiteit en 
sfeer. Maar één kenmerk hebben ze gemeen: GASTVRIJHEID!  
 
Iedereen is meer dan welkom, bezoek ze allemaal!

Lid van de
HGE Groep
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DALUREN 2023
• April t/m oktober:  

vóór 09.00 uur en ná 15.00 uur

• November t/m maart:  

vóór 10.00 uur en ná 14.00 uur

Als je alléén tijdens daluren wilt golfen, ontvang je  

20% korting* op bepaalde speelrechten. 

Voor daluren wordt gekeken naar de starttijd van  

een ronde van 9 of 18 holes.

 
Wat wij eerlijk vinden is dat 9 holes golfen gewoon de helft 
kost van 18 holes. En dat iedereen tegen een gereduceerd 
greenfeetarief* kan spelen op momenten dat golfen bij ons 
goedkoper is. En natuurlijk maken wij het niet onnodig duur 
voor golfers die alleen in het weekend kunnen spelen: bij ons 
zijn alle dagen gelijk.

Kleine baan 
 9 holes EUR 15,00 | EUR 12,00 *  
18 holes EUR 30,00 | EUR 24,00 * 
 
Grote baan 
 9 holes EUR 26,25 | EUR 21,00 * 
18 holes EUR 52,50 | EUR 42,00 * 
 
Jeugd t/m 17 jaar 
EUR 10,00 (grote of kleine baan,  
9 of 18 holes)

EERLIJKE GREENFEE TARIEVEN

*Gereduceerd tarief: 
  Voor introducees, tijdens daluren, bij non-qualifying condities.
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HANDICAPREGISTRATIE 
HOLLANDSCHE GOLFCLUB | EUR 50
Voor golfers geldt dat je voor de meeste golfbanen een NGF-pasje nodig hebt om te kunnen spelen. Via 
onze Hollandsche Golfclub kun je je NGF-pasje voor baanpermissie of handicap laten registreren voor 
EUR 50 per jaar. Je krijgt er van ons meteen 2 (persoonlijke) greenfees bij voor 9 holes! Deze greenfees 
kun je gebruiken op al onze golfparken.

Wat krijg je?

• Je officiële handicapregistratie wordt verzorgd door 
Hollandsche Golfclub.

• Je krijgt 2 gratis persoonlijke greenfees, geldig op 
al onze golfparken. Je mag hiermee 9-holes op een 
grote baan (of kleine baan) spelen.

• Je ontvangt een digitale NGF-pas die je kunt vinden 
in de app van Hollandsche Golfclub of de app van 
GOLF.NL.

• Met dit pasje kun je in binnen- en buitenland golfen.
• Je kunt online scorekaarten registreren en gegevens 

raadplegen via de app.

• Je valt onder de NGF WA-golfverzekering 
(dit is een secundaire dekking).

• Je krijgt gratis toegang tot de Golf Academie;  
hét online platform van de NGF om je als  
golfer te ontwikkelen.

• Je ontvangt het magazine Golf.nl, 2x per jaar 
digitaal.

• Regelmatig speciale aanbiedingen van onze 
golfparken.
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BREUNINKHOF-SPEELRECHT KLEINE BAAN

Voor elke golfer die vooral op De Breuninkhof - Kleine baan wil golfen hebben we een 

passend Breuninkhof-speelrecht! 

 

En goed om te weten: 

• De rondes van dit speelrecht zijn alleen te spelen op De Breuninkhof. 

• De looptijd van je speelrecht is 12 maanden; je rondes zijn dus 12 maanden geldig. 

• Je mag onbeperkt introduceren op de grote en kleine baan tegen gereduceerd 

greenfeetarief zolang de introducé deel uitmaakt van jouw flight.

• Zijn je rondes op? Dan betaal je gedurende de looptijd van je speelrecht nooit meer  

dan het gereduceerde greenfeetarief voor een losse ronde op een HGE-golfbaan.

• Tijdens de looptijd van je speelrecht mag je op andere HGE-golfbanen spelen en 

introduceren tegen gereduceerd greenfeetarief. Zie pagina 5 voor een overzicht  

van onze golfparken.

• De prijzen van het speelrecht zijn excl. je Handicapregistratie ad EUR 50 per kalenderjaar.
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BREUNINKHOF-SPEELRECHT KLEINE BAAN
Voor elke golfer een passend speelrecht!

SPEEL JE VAAK? 
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 

MAX. 120 RONDES | EUR 630
óf maandelijks EUR 55,15

Je speelrecht bestaat uit max. 
120 rondes van 9 holes op de  
kleine baan van De Breuninkhof.

SPEEL JE HÉÉL VAAK? 
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 
MAX. 200 RONDES | EUR 750
of maandelijks EUR 65,65

Je speelrecht bestaat uit max. 
200 rondes van 9 holes op de  
kleine baan van De Breuninkhof.

SPEEL JE REGELMATIG? 
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 
MAX. 60 RONDES | EUR 495
óf maandelijks EUR 43,30

Je speelrecht bestaat uit max.  
60 rondes van 9 holes op de  
kleine baan van De Breuninkhof.

SPEEL JE AF EN TOE? 
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 20 RONDES | EUR 225
óf maandelijks EUR 19,70

Je speelrecht bestaat uit max. 
20 rondes van 9 holes op de  
kleine baan van De Breuninkhof.
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HGE-SPEELRECHT KLEINE BAAN

Het speelrecht voor de 9 holes par 3 baan (kleine baan) is meteen een HGE-speelrecht!  

Dit betekent dat je je rondes niet alleen op De Breuninkhof maar op alle kleine  

HGE-golfbanen kunt spelen. De andere kleine HGE-golfbanen vind je op Almkreek,  

De Kurenpolder en in de loop van 2023 op De Loonsche Duynen.

 

En goed om te weten: 

• De looptijd van je speelrecht is 12 maanden; je rondes zijn dus 12 maanden geldig.

• Je mag onbeperkt introduceren op de grote en kleine baan tegen gereduceerd 

greenfeetarief zolang de introducé deel uitmaakt van jouw flight.

• Zijn je rondes op? Dan betaal je gedurende de looptijd van je speelrecht nooit meer dan 

het gereduceerde greenfeetarief voor een losse ronde op een HGE-golfbaan.

• Tijdens de looptijd van je speelrecht mag je zelf ook op alle grote HGE-golfbanen 

spelen tegen het gereduceerde greenfeetarief. Zie pagina 5 voor een overzicht van onze 

golfparken.

• De prijzen van het speelrecht zijn excl. je Handicapregistratie ad EUR 50 per kalenderjaar.
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HGE-SPEELRECHT KLEINE BAAN
Voor elke golfer een passend speelrecht!

SPEEL JE AF EN TOE?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 20 RONDES | EUR 250
of maandelijks EUR 21,90

Je speelrecht bestaat uit max.  
20 rondes op een kleine HGE-baan.

SPEEL JE REGELMATIG?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 60 RONDES | EUR 570
of maandelijks EUR 49,90

Je speelrecht bestaat uit max.  
60 rondes op een kleine HGE-baan.

SPEEL JE VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 120 RONDES | EUR 695
of maandelijks EUR 60,80

Je speelrecht bestaat uit max.  
120 rondes op een kleine HGE-baan.

SPEEL JE HÉÉL VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 200 RONDES | EUR 830
of maandelijks EUR 72,65

Je speelrecht bestaat uit max.  
200 rondes op een kleine HGE-baan.

HGE-SPEELRECHT JEUGD
Ook voor jou is er een passend speelrecht!

Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 50 RONDES | EUR 250
of maandelijks EUR 21,90

Je speelrecht bestaat uit max. 50 rondes  
van 9 holes op een kleine of grote HGE-baan.

Of misschien is dit iets voor jou:

MAX. 20 RONDES | EUR 140
of maandelijks EUR 12,25

Je speelrecht bestaat uit max. 20 rondes  
van 9 holes op een kleine of grote HGE-baan.

BEN JE NIET OUDER DAN 17 JAAR?
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BREUNINKHOF-SPEELRECHT GROTE BAAN

Voor elke golfer die vooral op De Breuninhof wil golfen hebben we een passend 
Breuninkhof-speelrecht! 

 
En goed om te weten: 

• Speelrechten met * zijn met 20% korting: het dalurentarief. Rondes van dit 
speelrecht zijn alleen in daluren te spelen. Zie pagina 7. 

• De rondes van dit speelrecht zijn alleen te spelen op De Breuninkhof. 
• De looptijd van je speelrecht is 12 maanden; je rondes zijn dus 12 maanden geldig. 
• Je mag onbeperkt introduceren tegen gereduceerd greenfeetarief zolang de 

introducé deel uitmaakt van jouw flight.
• Zijn je rondes op? Dan betaal je gedurende de looptijd van je speelrecht nooit meer  

dan het gereduceerde greenfeetarief voor een losse ronde op een HGE-golfbaan.
• Tijdens de looptijd van je speelrecht mag je op andere HGE-golfbanen spelen en 

introduceren tegen gereduceerd greenfeetarief. Zie pagina 5 voor een overzicht 
van onze golfparken.

• De prijzen van het speelrecht zijn excl. je Handicapregistratie ad EUR 50 per 
kalenderjaar.
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SPEEL JE VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 120 RONDES
EUR 1.100 | EUR 880*
óf maandelijks EUR 96,25  |  EUR 77,00*

Je speelrecht bestaat uit max. 120  
rondes van 9 holes op De Breuninkhof.

SPEEL JE HÉÉL VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 200 RONDES
EUR 1.315
of maandelijks EUR 115,10

Je speelrecht bestaat uit max. 200 
rondes van 9 holes op De Breuninkhof.

BREUNINKHOF-SPEELRECHT GROTE BAAN
Voor elke golfer een passend speelrecht!

SPEEL JE REGELMATIG?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 
MAX. 60 RONDES
EUR 865 | EUR 692*
óf maandelijks EUR 75,70  |  EUR 60,55*

Je speelrecht bestaat uit max. 60  
rondes van 9 holes op De Breuninkhof.

SPEEL JE AF EN TOE?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou:

MAX. 20 RONDES
EUR 394 | EUR 315*
óf maandelijks EUR 34,50  |  EUR 27,60*

Je speelrecht bestaat uit max. 20  
rondes van 9 holes op De Breuninkhof.
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WIL JE SPELEN OP ALLE HGE-GOLFBANEN? DAT 
KAN MET EEN HGE-SPEELRECHT GROTE BAAN.

Ook daarvoor hebben we een passend speelrecht! 

En goed om te weten: 

• De rondes zijn te spelen op alle HGE-golfbanen: Almkreek, De Breuninkhof,  

De Kurenpolder en De Loonsche Duynen. 

•  De looptijd van je speelrecht is 12 maanden; je rondes zijn dus 12 maanden geldig.

• Je mag onbeperkt introduceren op alle HGE-golfbanen tegen gereduceerd  

greenfeetarief zolang de introducé deel uitmaakt van jouw flight. 

•  Zijn je rondes op? Dan betaal je gedurende de looptijd van je speelrecht nooit meer  

dan het gereduceerde greenfeetarief voor een losse ronde op een HGE-golfbaan. 

• De prijzen van het speelrecht zijn excl. je Handicapregistratie ad EUR 50 per kalenderjaar.

Golfpark Almkreek, Almkerk

Golfpark De Kurenpolder, HankGolfpark De Loonsche Duynen, De Moer 

Golfpark De Breuninkhof, Voorst
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SPEEL JE VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 

MAX. 120 RONDES | EUR 1.300
óf maandelijks EUR 113,75

Je speelrecht bestaat uit max. 120  
rondes van 9 holes.

SPEEL JE HÉÉL VAAK?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 

MAX. 200 RONDES | EUR 1.500
of maandelijks EUR 131,25

Je speelrecht bestaat uit max. 200  
rondes van 9 holes.

SPEEL JE REGELMATIG?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 

MAX. 60 RONDES | EUR 975
óf maandelijks EUR 85,30

Je speelrecht bestaat uit max. 60  
rondes van 9 holes.

HGE-SPEELRECHT GROTE BAAN
Voor elke golfer een passend speelrecht!

SPEEL JE AF EN TOE?
Dan is dit SPEELRECHT iets voor jou: 

MAX. 20 RONDES | EUR 430
óf maandelijks EUR 37,65

Je speelrecht bestaat uit max. 20  
rondes van 9 holes.
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• Speelrechten zijn een persoonlijk recht op een maximum 
aantal rondes.

• De looptijd van een speelrecht is 12 maanden. Niet-
gespeelde rondes vervallen na deze 12 maanden.

• Speelrechten gaan in op de eerste van een maand. 
Dit kan een komende maand, of de lopende maand zijn 
(naar keuze).

• Rondes worden afgeschreven van het tegoed; ook rondes 
gespeeld bij deelname aan clubwedstrijden.

• Niet-gespeelde rondes kunnen niet worden 
overgedragen.

• De looptijd van een speelrecht wordt niet verlengd, ook 
niet bij niet-gespeelde rondes.

• Er kunnen meerdere speelrechten in een jaar worden 
afgenomen.

• Speelrechten kunnen gedurende het hele jaar worden 
afgenomen. 

• Speelrechten kunnen niet worden uitgebreid.
• Rondes betreffen 9-holes rondes. Met uitzondering 

van Almkreek, daar is een ronde op de kleine baan een 
14-holes ronde.

• Rondes van speelrecht grote baan kunnen ook op de 

kleine baan worden gespeeld. Andersom niet.

• Voor het dalurenspeelrecht geldt dat rondes buiten 

daluren buiten het speelrecht vallen en kunnen worden 

afgerekend tegen het gereduceerd greenfeetarief.

• Rondes van een dalurenspeelrecht grote baan kunnen  

op de kleine baan ook buiten daluren worden gespeeld. 

• Als rondes van het speelrecht ‘op’ zijn, kan een golfer  

voor eigen gebruik losse rondes (greenfees) tegen 

gereduceerd greenfeetarief afrekenen.

• Als speelrechten en handicapregistratie niet opeen-

volgend worden afgenomen, wordt een golfer 

uitgeschreven (ook bij de NGF); voor hernieuwde 

inschrijvingen worden dan EUR 25 administratiekosten  

in rekening gebracht.

• De mogelijkheid tot maandelijkse betalingen van het 

speelrecht met een opslag van 5%.

• Zie de website voor “Leveringsvoorwaarden Speelrecht  

en Abonnementen” en “Veel gestelde vragen”.

EXTRA INFORMATIE 
SPEELRECHTEN

Alle teksten, prijzen, etc. zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.
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Lid van de
HGE Groep

Bussloselaan 6  |  7383 RP VOORST

0571 - 261 955

info@debreuninkhof.nl
www.debreuninkhof.nl


