HUISREGELS
Op Golfpark De Breuninkhof (hierna: De Breuninkhof) moet iedereen zich welkom voelen. Dat
betekent een prettige en veilige sfeer voor gasten en werknemers. Daarnaast is het ons streven om
alle gasten, waaronder golfers, optimaal gebruik te laten maken van onze faciliteiten. Bij het
betreden van onze locatie ga je dan ook akkoord met de volgende HUISREGELS:

ALGEMENE REGELS
•
•
•
•
•

Ik bezoek en gebruik De Breuninkhof op eigen risico.
Ik volg de aanwijzingen van werknemers.
Ik ga zorgvuldig om met alle materialen van De Breuninkhof en de bezittingen van gasten.
Ik gebruik binnen geen e-sigaret.
Als ik buiten rook, zorg ik ervoor dat ik andere gasten niet hinder.

OMGANGSREGELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met mijn gedrag houd ik rekening met de andere gasten en werknemers.
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
Iedereen telt mee op De Breuninkhof.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij een functionaris van De Breuninkhof.

KLEDING GOLFERS
Op De Breuninkhof houden golfers met hun kleding rekening met andere gasten. Golfers dragen
golfkleding waarin ze zich prettig voelen en waarmee ze andere golfers niet in verlegenheid brengen;
ook bij het swingen en putten geen ongewenste inkijk.

Golfers zorgen ervoor dat hun golfschoenen geen beschadigingen kunnen veroorzaken in
de Brasserie en/of het clubgebouw en schoon zijn voor ze naar binnen gaan.

REGELS VOOR GOLFERS
•
•
•
•
•

•

•
•

Ik volg de aanwijzingen van werknemers van De Breuninkhof.
Ik betreed de faciliteiten waar betaald voor moet worden alleen na betaling.
Ik geef voorrang aan baanpersoneel tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.
Ik houd met mijn golfspel rekening met de veiligheid van andere golfers en baanpersoneel.
Ik hinder andere golfers niet, daarom:
• let ik op mijn speeltempo en houd ik zo veel mogelijk aansluiting
met de golfers voor me;
• houd ik me aan de maximale speelduur per ronde en de daarbij
horende gemiddelde speelduur per hole;
• laat ik andere golfers voorgaan als ze veel sneller spelen en de
dynamiek in de baan dit toelaat;
• hark ik de bunkers na gebruik aan.
Ik zorg ervoor dat ik met mijn golfspel de golfbaan niet beschadig, daarom:
• vis ik niet naar ballen;
• leg ik plaggen terug;
• repareer ik pitchmarks;
• rijd ik met mijn trolley, buggy of ander voertuig alleen op toegestane
gebieden en in ieder geval niet over de witte belijning rondom de greens.
Ik gebruik geen driving range ballen in de baan.
Ik mag mijn hond meenemen tijdens het golfen (in de baan), maar alleen onder deze
voorwaarden:
• mijn hond mag mee in daluren;
• mijn hond mag mee als ik alle troep van mijn hond (poep en zo) opruim;
• mijn hond blijft aan de lijn;
• mijn hond veroorzaakt geen schade;
• natuurlijk mag mijn hond gratis mee en mag ik mijn hond meenemen in de brasserie,
maar ik zorg dat anderen geen last hebben van mijn hond.

OVERTREDING VAN DEZE HUISREGELS
Overtreding van deze huisregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals het voor een kortere of
langere periode ontzeggen van de toegang tot alle faciliteiten van De Breuninkhof.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLFFEDERATIE
Het golfpark is lid van de Koninklijke Nederlandse Golffederatie (NGF). De reglementen van de
NGF zijn van toepassing:
•
•
•
•
•
•

NGF Wedstrijdreglement
NGF Tuchtreglement
NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
NGF Tuchtreglement Matchfixing
Dopingreglement
Regels amateurstatus

PRIVACY
De Breuninkhof gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en volgt de richtlijn AVG.
Indien u niet wilt dat foto's van activiteiten op De Breuninkhof waarop u bent afgebeeld worden
gebruikt voor pers en | of promotionele acties dan kunt u dit voorafgaand aan uw ronde | wedstrijd
kenbaar maken bij de receptie of wedstrijdleiding.
Wij zullen dan rekening houden met uw bezwaar. Heeft u hier vragen of opmerkingen over dan kunt
u een email sturen aan info@debreuninkhof.nl

