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Handicapregistratie én 2 gratis greenfees!



Lidmaatschap met 2 gratis greenfees ...

Voor de meeste golfbanen geldt dat je een NGF-pasje nodig hebt om te kunnen spelen. 

Via onze Hollandsche Golfclub, de overkoepelende club van onze vier golfparken, 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 kunnen je gebruiken op al 

onze golfparken. 

Naast je registratie, ontvang je heel veel voordelen! Want op al onze golfparken zijn er regelmatig 

voordeelacties, speciaal voor onze handicapregistratieleden.

WELKOM!

Golfpark Almkreek, Almkerk

Golfpark De Kurenpolder, HankGolfpark De Loonsche Duynen, De Moer 

Golfpark De Breuninkhof, Voorst



WAT KRIJG JE BIJ JE HANDICAP- 
REGISTRATIELIDMAATSCHAP?

• Je officiële handicapregistratie wordt verzorgd door 

Hollandsche Golfclub.

• Je krijgt 2 gratis persoonlijke greenfees, geldig op 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.

• Met dit pasje kun je in binnen- en buitenland golfen.

• Je kunt online scorekaarten registreren en gegevens 

raadplegen via de app van Hollandsche Golfclub.

• Je kunt een ronde invoeren die meetelt voor je handicap (een 

qualifying ronde): via de app van Hollandsche Golfclub, de app 

van GOLF.NL of via je account op www.ikgagolfen.nl.

• 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.

• Je kunt altijd gratis gebruik maken van de oefenfaciliteiten op 

onze golfparken. Net als iedereen!

• Regelmatig speciale aanbiedingen van onze golfparken.

• Je kunt, tegen betaling van het gereduceerd greenfeetarief, 

deelnemen aan diverse activiteiten op onze golfparken.



ONZE GOLFPARKEN GOLFEN DUUR? BIJ ONS 
ALTIJD EERLIJKE TARIEVEN!
Op onze HGE-golfparken is golf gewoon … voor iedereen. 

We gaan ervan uit dat er voor ieder wat wils moet zijn. En daar horen ook 
eerlijke prijzen bij. Waarbij je betaalt voor hoe vaak jij wilt spelen.

Speel je heel af en toe … dan betaal je bij ons gewoon een eerlijk bedrag per 
ronde. Zo kun je al golfen op een kleine golfbaan voor EUR 10,75 en 
op een grote golfbaan voor EUR 20 per ronde. 

En natuurlijk maken wij het niet onnodig duur voor golfers die alleen in het 
weekend kunnen spelen: bij ons zijn alle dagen gelijk.

Zie onze website  www.hollandschegolfclub.nl /aanbiedingen-tarieven

Lid van de
HGE Groep

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!



ONZE SPEELRECHTEN
Wil je regelmatiger, vaker of heel vaak spelen? 
Dan hebben we heel veel verschillende 
speelrechten (lidmaatschappen), er is er vast 
één die bij je past. Zelfs als je niet meer dan 20 
rondes van 9 holes per 12 maanden speelt, is er 
al een speelrecht voor jou, waarbij je heel veel 
korting krijgt! 

Naast de kortingen die je op een ronde golf 
krijgt, zijn er nog veel meer voordelen bij 
speelrecht:

• Voor elke speler een passend speelrecht  
met een eerlijk tarief. 

• Het speelrecht heeft een looptijd van 12 
maanden: je kunt op elk moment starten.

• Er is zelfs een HGE-speelrecht, waarmee je op 
alle HGE-banen kunt spelen.

• Tijdens de looptijd van je speelrecht ‘betaal’ 
je met rondes van je speelrecht. Maar ook als 
je rondes op zijn….betaal je voor de rest van 
de looptijd van je speelrecht niet meer dan 
het gereduceerde greenfeetarief.

• Heb je een speelrecht voor een specifieke 
HGE-golfbaan … dan mag je toch altijd op alle  
andere HGE-golfbanen spelen tegen het 
gereduceerd greenfeetarief.

• Met een speelrecht voor de kleine baan, mag 
je ook tegen gereduceerd greenfeetarief 
spelen (en introduceren) op de grote baan.

• Je mag onbeperkt introduceren tegen het 
gereduceerd greenfeetarief zolang de 
introducé deel uitmaakt van jouw flight,  
op alle HGE-golfbanen.

• De mogelijkheid tot maandelijkse betalingen 
van het speelrecht met een opslag van 5%.

Zie onze website www.hollandschegolfclub.nl / 
aanbiedingen-tarieven

GRATIS 
OEFENFACILITEITEN
Op al onze golfparken mag je GRATIS gebruik maken van alle oefen-
faciliteiten. Alleen voor de ballen op de afslagplaats (driving range) heb 
je een pasje, muntje of QR-code nodig. Deze kun je via de receptie 
kopen. En als je zelf nog geen clubs hebt, kun je een leenset huren. Of 
gewoon gezellig de clubs met elkaar delen tijdens het golfen.

KLEINE GOLFBANEN 
  
Misschien is een grote golfbaan nog iets te groot? Kom spelen en leer 
golfen op één van onze kleine golfbanen. Hier kun je op een relatief 
korte baan al je slagen oefenen. En voor onze kleine golfbanen heb je 
geen golfervaring of baanpermissie nodig. Dit zijn perfecte golfbanen 
voor beginnende golfers! En leuk voor kinderen!   
 
Zie onze website www.hollandschegolfclub.nl / onze-golfbanen



• Voor een handicapregistratie-
lidmaatschap moet je in bezit zijn van 
een handicap (handicap 54 of lager), of 
baanpermissie afgegeven door één van 
onze HGE-Golfbanen. Heb je nog geen 
baanpermissie? Kijk op onze websites 
onder Hollandsche Golfclub | Leren 
Golfen hoe je dit kunt halen. 

• De looptijd van een handicapregistratie-
lidmaatschap is een kalenderjaar. Als het 
lidmaatschap niet voor 1 december is 
opgezegd, wordt er vanuit gegaan dat het 
lidmaatschap het komende kalenderjaar 
wordt verlengd.

• Golfers met een handicapregistratie-
lidmaatschap van de Hollandsche 
Golfclub 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 golfparken zijn de 
huisregels van het betreffende golfpark 
van toepassing. Zie de websites.

• Indien je een NGF-registratie bij een 
andere vereniging of golforganisatie hebt 
(die je niet wilt behouden) zul je je daar 
zelf moeten uitschrijven.

• Het handicapregistratielidmaatschap is 
een overeenkomst tussen Hollandsche 
Golfclub en de golfer.

• Hollandsche Golfclub behoudt zich het 
recht voor, zonder opgave van redenen, 
een aanvraag niet in behandeling te 
nemen.

VOORWAARDEN

Alle teksten, prijzen, etc. zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.
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