
 Dhr.    Mevr.            Voorletters: 

Voornaam :  Achternaam : 

Adres : 

Postcode :  Plaats : 

Telefoon/mobiel :  Geb. datum : 

E-mail : 

IBAN  : 

Ik kies voor lidmaatschapsvorm: 

 de Herkenbosche Golfkaart inclusief handicapregistratie (Full Member)* / à € 160,- 
 incl. B.T.W. per kalenderjaar.

 de Herkenbosche Golfkaart zonder handicapregistratie (Member) / à € 145,- 
 incl. B.T.W. per kalenderjaar.

* in te vullen bij aanmelding voor de Herkenbosche Golfkaart inclusief handicapregistratie (voor zover van toepassing)

  In bezit van (NGF) Handicapbewijs, Golfbaan permissie NGF nr. :  

 of GVB (Golfvaardigheidbewijs)

  GSN nr. :

  Heeft theorie examen behaald op vereniging: 

  Ik betaal de bijdrage voor dit jaar contant aan de balie en kan het bijbehorende greenfee tegoed  

 direct gebruiken.

  Ik ga tot wederopzegging akkoord dat het bedrag van de lidmaatschapsvorm die ik heb gekozen   

 (m.i.v. volgend jaar) jaarlijks in januari via een automatische incasso wordt afgeschreven van mijn   

         bankrekeningnummer.

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Herkenbosche Golfkaart (zie achterzijde).

Datum:                   Handtekening: 

Inschrijfformulier de Herkenbosche Golfkaart

Vragen? info@deherkenboschegolfkaart.nl of 0475-529529
Meer informatie over de Herkenbosche Golfkaart vindt u op: www.deherkenboschegolfkaart.nl 
Meer informatie over onze golfbaan vindt u op: www.deherkenbosche.nl

✔

✔

✔



Algemene voorwaarden de Herkenbosche Golfkaart
1. Lidmaatschap
1.1 Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap komt tot stand na aanmelding c.q. 
bevestiging van uw aanmelding door golfbaan de  
Herkenbosche. Aanmelding kan enerzijds via de website 
www.deherkenboschegolfkaart.nl en anderzijds via een 
volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, 
bij de receptie van de golfbaan. 

1.2 Type lidmaatschap
De Herkenbosche Golfkaart kent twee varianten 
t.w. “Full Member (inclusief handicapregistratie)” en 
“Member (zonder handicapregistratie)”. Beide varianten 
geven recht op alle bij de Herkenbosche Golfkaart 
behorende faciliteiten tegen de daarvoor geldende 
voorwaarden. (De bijbehorende greenfee vouchers zijn 
direct inzetbaar c.q. worden digitaal aan uw account in 
het reserveringssysteem van golfbaan de Herkenbosche 
gekoppeld. De vouchers zijn geldig gedurende (de 
resterende termijn van) het lopende kalenderjaar. Aan 
het einde van ieder kalenderjaar komen de nog niet 
gebruikte vouchers automatisch te vervallen en worden, 
tenzij opgezegd, voor het daaropvolgende jaar nieuwe 
aangemaakt.)

1.3 NGF registratie
Full Member leden zijn zelf verantwoordelijk voor een 
juiste opgave van hun handicap en voor het invoeren van 
hun qualifying scorekaarten, via www.limburggolfland.
nl. Ze krijgen hiertoe een gebruikersnaam en wachtwoord 
om in te loggen. Wanneer u gekozen heeft voor het 
Full Member-lidmaatschap inclusief NGF-registratie 
dient u binnen 14 dagen een kopie van uw huidige 
golfvaardigheids-/handicapbewijs of een stamkaart met 
handicaphistorie te mailen naar: 
info@deherkenboschegolfkaart.nl (Dit is alleen van 
toepassing als u al een handicapregistratie heeft.)

1.4 Bewijs van lidmaatschap
Als Member zult u binnen enkele dagen na aanmelding een 
bewijs van lidmaatschap van Limburg Golfland, in de vorm 
van een Club Card thuisgestuurd krijgen, voorzien van een 
sticker dat het tevens de Herkenbosche Golfkaart betreft, 
welke u dient te tonen op golfbaan de Herkenbosche c.q. 
de deelnemende banen van Limburg Golfland. Als Full 
Member kunt u binnen enkele dagen uw digitale NGF pas 
uploaden in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop-/
tablet-variant van de app GOLF.NL) en ook in de online 
omgeving van golfclub Limburg Golfland, welke u dient te 
tonen op golfbaan de Herkenbosche c.q. de deelnemende 
banen van Limburg Golfland. Desgevraagd dient u ter 
verificatie een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

1.5 Persoonlijk
Het lidmaatschap van de Herkenbosche Golfkaart is 
persoonlijk en niet overdraagbaar. 

1.6 Duur en beëindiging lidmaatschap
De Herkenbosche Golfkaart is geldig van 1 januari 
t/m 31 december van het lopende kalenderjaar. Het 

kaarthouderschap wordt na deze periode stilzwijgend 
met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van het 
lidmaatschap dient, per email aan 
info@deherkenboschegolfkaart.nl, te geschieden vóór 1 
december van het lopende jaar, welke opzegging per email 
door golfbaan de Herkenbosche bevestigd zal worden. 
Beëindiging van het Full Member-lidmaatschap houdt 
tevens een beëindiging van de NGF-registratie in. De 
speler dient deze desgewenst zelf bij een andere instantie 
onder te brengen.

2. Tarieven lidmaatschap
Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar 
www.deherkenboschegolfkaart.nl. Golfbaan de 
Herkenbosche is bevoegd de lidmaatschapsbijdragen te 
wijzigen. Indien het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage 
ten opzichte van het in het vorig jaar verschuldigde bedrag 
wordt verhoogd buiten een verhoging in verband met een 
indexering met meer dan vijf procent wordt u uiterlijk 1 
november hierover geïnformeerd. Indien u deze wijziging 
van de jaarbijdrage niet wenst te accepteren kunt u 
conform art. 1.6 uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen. 

3. Betaling 
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan 
gedurende het jaar afgesloten worden. De jaarbijdrage 
wordt niet naar rato verrekend. Automatische incasso 
vindt plaats binnen 14 dagen na het afsluiten van het 
lidmaatschap, tenzij bij aanmelding op locatie ter plekke 
betaald, daarna jaarlijks in januari.

4. Speelrecht
U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te 
houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te 
stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met 
betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan 
de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het 
speelreglement van golfbaan de Herkenbosche c.q. 
de deelnemende golfbanen van Limburg Golfland. 
Voor uitoefening van het speelrecht op een van de 
deelnemende banen is het tonen van het bewijs van 
lidmaatschap verplicht.

5. Privacy
Golfbaan de Herkenbosche en Limburg Golfland gebruiken 
de gegevens van de speler om deze te informeren over 
producten en diensten van de respectievelijke partijen. 
Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

www.deherkenboschegolfkaart.nl
info@deherkenboschegolfkaart.nl


