
 

 

Jaarkaart 32           € 625,- per jaar  
Dinsdag t/m zondag de gehele dag spelen op onze 9 holes baan en dit maximaal  

32 rondes (9 holes) per jaar. 

Telefoon: (0161) 451387 
  

www.golfparkweilenseind.nl 
 

info@golfparkweilenseind.nl 

Alphenseweg 14a 
5126 PN  

Gilze 

GOLFPARK 

WEILENSEIND 

- Alle tarieven zijn inclusief BTW.  

- Maximaal 32 rondes van 9 holes baan (of 16 rondes van 18 holes). 

- Spelen op dinsdag t/m zondag de gehele dag. 

- Onbeperkt gebruik van onze oefenfaciliteiten. 

- Indien men meer rondes speelt dan 32, betaalt men deze met greenfee      

  voor de friends prijs. 

Voorwaarden: 

- Jaarkaarthouders 32 worden automatisch lid van de vereniging "Golfclub Weilenseind" en  

  tarief speelrecht is exclusief clublidmaatschap / verenigingsbijdrage. 

- De rondes die worden gespeeld tijdens clubwedstrijden tellen ook mee voor het totaal    

  aantal rondes. 

- De jaarabonnementen wordt automatisch met een jaar verlengd op de vervaldatum. 

- Opzeggen schriftelijk, uiterlijk 2 maanden voor datum beëindiging van het abonnement. 

- Het abonnement / de rondes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 

- Niet gespeelde rondes komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. 

- Speelrecht omzetten naar jaarkaart onbeperkt is mogelijk, kosten zijn het tariefverschil +  

  € 50,- extra administratiekosten. 

- Jaarkaart 32 kan indien wenselijk in 12 termijnen (maandelijks) automatisch worden  

  geïncasseerd voor € 56 per maand.  

All-in lidmaatschap “Golfclub Weilenseind” € 42,50 per jaar  

Lid zijn van Golfclub Weilenseind geeft u de volgende voordelen: 

- Handicapregistratie en lidmaatschap van de NGF (met digitale NGF pas). 

- Deelname aan reguliere wedstrijden en evenement-wedstrijden 

- WA verzekerd in de baan via de NGF 

*Het all-in lidmaatschap “Golfclub Weilenseind” is altijd in combinatie met een jaarkaart. 
Heeft u elders een homecourse? Dan is dit all-in lidmaatschap € 24,50 per jaar. 

Voorwaarden om te mogen spelen op onze 9 holes baan:  

- Minimaal in het bezit van NGF baanpermissie. 

- Geregistreerd bij de NGF voor WA-verzekering in de baan (dus lid van een golfclub). 

- Een starttijd gereserveerd via het reserveringssysteem. 


