
Overstappen naar de Herkenbosche Golfkaart 
inclusief handicapregistratie?
 
Vergeet niet een eventueel lopend lidmaatschap op te zeggen, u kunt namelijk maar één 
homecourse hebben voor uw handicapregistratie. Mocht u uw homecourse aan willen houden 
dan is de Herkenbosche Golfkaart zonder handicapregistratie de geschikte keuze voor u!
Hieronder vindt u per organisatie de bepalingen t.a.v. opzegging van hun lidmaatschap.

• Opzeggen Stichting Golfsport  
Nederland: Automatisch

 Als de contribuant in het jaar waarover een 
bijdrage is voldaan, lid wordt van de Her-
kenbosche Golfkaart inclusief handicapre-
gistratie, dan wordt zijn homeclub automa-
tisch Limburg Golfland. Deze contribuant 
wordt aan het einde van het betreffende 
jaar automatisch verwijderd uit het bestand 
van de Stichting Golfsport (oktober).

• Opzeggen Loyaltee: Voor 1 december
 Het lidmaatschap wordt zonder opzegging 

stilzwijgend verlengd voor het volgende 
kalenderjaar, tenzij de speler schriftelijk 
zijn/haar lidmaatschap opzegt voor 1 de-
cember van het lopende jaar. Beëindiging 
van het LoyalTee lidmaatschap houdt te-
vens beëindiging van de NGF-registratie 
in, wat door de speler zelf bij een andere 
instantie ondergebracht dient te worden.  
Dit kan per email worden gedaan via  
loyalteeclub@burggolf.nl.

• Opzegging ANWB Golf:  
Opzegtermijn 1 maand

 Gedurende de eerste lidmaatschapsperio-
de kunt u op ieder gewenst moment opzeg-
gen, maar vindt geen restitutie plaats voor 
de resterende maanden van het kalender-
jaar. Na deze eerste periode kunt u op ieder 
gewenst moment opzeggen met inachtne-
ming van een opzegtermijn van een maand. 
Uw opzegging kunt u sturen naar: ANWB 
Golf, Opaallaan 1202, 2132 LN Hoofddorp 
of per email: info@anwbgolf.nl.

 Vermeld naast uw naam tevens uw lidcode 
van ANWB Golf. Wij stellen het op prijs als 
u ook een korte omschrijving geeft van de 
reden van de opzegging. Als wij uw opzeg-
ging in goede orde hebben ontvangen, dan 
ontvang u hiervan een bevestiging per mail. 

Als u deze bevestiging niet heeft, betekent 
dit dus dat de opzegging niet is binnenge-
komen.

• Opzeggen GVN: Voor 8 januari
 GVN geeft bestaande leden de mogelijk-

heid tot 8 januari op te zeggen. Zegt u op 
na deze periode, dan blijft het contribu-
tieverzoek en de betalingsverplichting van 
kracht. U kunt zelf opzeggen via de ledensi-
te bij uw profiel, lidmaatschappen, waarbij 
u de opzegdatum bepaalt. De einddatum 
komt bij uw profiel in beeld als u de proce-
dure correct hebt doorlopen.

• Opzeggen Golf4Holland:  
Voor 8 oktober

 Het lidmaatschap dient opgezegd te wor-
den voor 1 oktober van ieder kalenderjaar. 
Het lidmaatschap is uitsluitend persoonlijk 
opzegbaar. U kunt het lidmaatschap online 
via uw persoonlijke pagina’s heel gemakke-
lijk beëindigen. U kunt ook een email stu-
ren naar info@Golf4Holland.nl. Telefonisch 
opzeggen kan niet. Als Golf4Holland uw 
opzegging in goede orde heeft ontvangen, 
dan ontvangt u hiervan een bevestiging per 
mail. Als u deze bevestiging niet hebt ont-
vangen, betekent dit dus dat de opzegging 
niet is binnengekomen.

Uiteraard is het mogelijk dat inmiddels de be-
palingen van een van de hierboven genoemde 
clubs gewijzigd zijn. Derhalve bevelen we u aan 
dit voor uw lidmaatschap c.q. club nog even te 
verifiëren.

www.deherkenboschegolfkaart.nl
info@deherkenboschegolfkaart.nl


