
 

 

INSCHRIJFFORMULIER SPEELRECHT 2022|2023 

 
Voornaam : __________________________   Man    Vrouw 

Voorletter(s) : __________________________ Tussenvoegsel(s) : ____________________ 

Achternaam : _______________________________________________________________ 

Straat, huisnummer : _______________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats : _______________________________________________________________ 

Geboortedatum : _________________________ Tel. | Mobielnummer _________________ 

Email : ________________________________________________________________ 

  

 

 Op dit moment heb je een NGF-pasje 
  

 Het GSN-nummer op dat pasje is  ________________________     Je exacte handicap _________ 
 
Je kiest voor het: 
Je kunt meerdere speelrechten kiezen. 

 
 BREUNINKHOF-speelrecht: KLEINE BAAN 
Met dit speelrecht kun je op De Breuninkhof spelen. 
  

 Max. 20 rondes à EUR 225,00    Max. 120 rondes à EUR 630,00   
 Max. 60 rondes à EUR 495,00    Max. 200 Rondes à EUR 750,00 

 
BREUNINKHOF-speelrecht: GROTE BAAN 

Met dit speelrecht kun je op De Breuninkhof spelen. 
 

 Max. 20 rondes à EUR 394,00    Max. 120 rondes à EUR 1.100,00 
 Max. 20 rondes à EUR 315,00*   Max. 120 rondes à EUR 880,00*  

  
 Max. 60 rondes à EUR 865,00    Max. 200 rondes à EUR 1.315,00  
 Max. 60 rondes à EUR 692,00* 

 

  



 

 

 
  

 

     
  

Óf je kiest voor het 
 
HGE-speelrecht: KLEINE BAAN 

Met dit speelrecht kun je op alle HGE-banen spelen. 
 

 Max. 20 rondes à EUR 250,00    Max. 120 rondes à EUR 695,00   
 Max. 60 rondes à EUR 570,00    Max. 200 Rondes à EUR 830,00 

 
 
HGE-speelrecht: GROTE BAAN 

Met dit speelrecht kun je op alle HGE-banen spelen. 
 

 Max. 20 rondes à EUR 430,00    Max. 120 rondes à EUR 1.300,00   
 Max. 60 rondes à EUR 975,00    Max. 200 Rondes à EUR 1.500,00 

 
 
 

 

Ik regel Handicapregistratie via Hollandsche Golfclub:   Ja   Nee 
 
 
 
 

  

Ingangsdatum speelrecht en clublidmaatschap  
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 ________________________   
 
 
 
 

Ik betaal per:  
Zie de website voor meer informatie over automatische incasso. Daar kun je ook het machtigingsformulier downloaden. 
 

 Factuur     Pin   Automatische incasso 
 

  

Let op - Verzeker jezelf! 

 Graag aanvinken zodat wij weten dat je het artikel op de volgende pagina gelezen hebt. 
 

  

Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 

____________________ ______________________ ______________________ 
Datum ondertekening Naam golfer Handtekening golfer 

 

 

* Dalurentarief. Je kunt je rondes alleen in daluren spelen. 
 



 

 

 
  

 

     
  

 
 

 
Let op - Verzeker jezelf! 
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).  
 
 

 
 
 
Speelrecht 
 

• Je kunt meerdere speelrechten per 12 maanden 
afnemen. 

• Rondes betreffen 9-holes rondes. Met uitzondering 
van Almkreek, daar is een ronde op de kleine baan 
een 14-holes ronde. 

• Als je het speelrecht wilt opzeggen, ontvangen wij je 
schriftelijke opzegging graag een maand voor afloop 
van je speelrecht. Je kunt je opzegging sturen naar: 
backoffice@hgegolf.nl  

 
Handicapregistratie Hollandsche Golfclub 
 

• Incl. HCP-registratie. 
• Incl. NGF-lidmaatschap (EUR 23). 
• Incl. 2 gratis persoonlijke greenfees van 9 holes.  

Te spelen op alle HGE-golfbanen. 
• Looptijd is een kalenderjaar. Handicapregistraties 

afgesloten vanaf 1 november lopen door het eind 
van het volgend kalenderjaar. 

Algemene voorwaarden: 
 
• Zodra je betaling door Golfpark De Breuninkhof  

is ontvangen, ontvang je het speelrecht en ben je 
vanaf de door jou gekozen ingangsdatum 
speelgerechtigd. 

• Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan  
derden verstrekt worden. 

• Golfpark De Breuninkhof 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.
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