Inschrijfformulier voor speelrecht
Golfbaan Kasteel Engelenburg kalenderjaar 2020
Naam: ……………………………………………………………………………..Voorletters …………………..…M / V

*

Roepnaam………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum………………………………………………………………………………………………………………...
Geboorteplaats…………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….....
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: ………………………………………………………GSM:………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
In bezit van Golfvaardigheidsbewijs?
Andere home course?

JA / NEEN

*

Zo ja, nr. GVB: ………………….HCP:..........................
Zo ja, naam: ………………………………………………..
Uw NGF lidcode……………………………………………

( * : doorhalen wat niet van toepassing is.)

Gewoon lid ( 25+)
€

990,00

- 7 maanden golfjaarkaart/speelrecht van 1 april t/m 31 oktober

€

860,00

Jeugdlid ( 21 tot 25 jaar )
- golfjaarkaart/speelrecht

€

417,50

- golfjaarkaart/speelrecht van 1 januari t/m 31 december

Gewoon lid ( 25+)

Jeugdlid ( 18 tot 21 jaar ) / Studentenlidmaatschap (op vertoon van geldige studentenkaart)
- golfjaarkaart/speelrecht

€

332,50

€

250,00

€

177,50

€

515,00

Jeugdlid (15 tot 18 jaar)
- golfjaarkaart/speelrecht

Pupil ( tot 15 jaar)
- golfjaarkaart/speelrecht

Proefabonnement van 1 jaar (verenigingslidmaatschap van EGCC is verplicht)
- 24x 9-holes greenfee

Kennismakingsabonnement van 3 maanden (verenigingslidmaatschap van EGCC is verplicht)
- 5x 9-holes greenfee

€

200,00

Voor het speeljaar 2020 is voor alle hierboven genoemde categorieën geen entreefee verschuldigd.
Opzegging van het lidmaatschap dient ‘aangetekend of per e-mail’ voor 1 december 2020 plaats te
hebben, anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar.

Datum:

Handtekening (bij minderjarigen ouder of verzorger):

…………………………

…………………………………………………………………

Adres: Golfbaan Kasteel Engelenburg, Eerbeekseweg 6, 6971 LB BRUMMEN, tel. 0575-569998

Inschrijfformulier voor verenigingslid, “golfers met minder
tijd”, loyalty member, abonnement en 10 rittenkaart
Golfbaan Kasteel Engelenburg kalenderjaar 2020
Meldt zich aan als lid van de ‘Engelenburg Golf- en Countryclub’
Verenigingslid*
- contributie à € 55,00 / NGF bijdrage à € 18,50

€

73,50

Verenigingslid Jeugdlid*
- contributie à € 45,00 / NGF bijdrage à € 18,50

63,50

Verenigingslid proefabonnement /kennismakingsabonnement*
- contributie à € 27,50 / NGF bijdrage à € 18,50

46,00

* Uitsluitend mogelijk in combinatie met een 7 maanden speelrecht, jaar speelrecht of
proef/kennismakingsabonnement
Meldt zich aan voor “Golfers met minder tijd’
Verenigingslid
- contributie à € 55,00 / NGF bijdrage à € 18,50

€

73,50

10 rittenkaart – 9-holes

€

270,00

10 rittenkaart – 18-holes

€

370,00

€

130,00

€

270,00

€

110,00

€

495,00

€

270,00

Meldt zich aan als lid van de ‘Loyalty Club Engelenburg Golf- en Countryclub’
Loyalty member
- Loyalty Club bijdrage

Meldt zich aan voor onderstaand abonnement
Zomerabonnement juli & augustus
- ingaande vanaf 1 juli en geldig t/m 31 augustus

Winterabonnement december, januari & februari
- ingaande vanaf 1 december en geldig t/m 28 februari

Twilight abonnement
- ingaande vanaf 31 maart en geldig t/m 27 oktober

Meldt zich aan voor onderstaande 9-holes 10 rittenkaart
10 rittenkaart
Datum:

Handtekening (bij minderjarigen ouder of verzorger):

…………………………

…………………………………………………………………

Adres: Golfbaan Kasteel Engelenburg, Eerbeekseweg 6, 6971 LB BRUMMEN, tel. 0575-569998
Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring

