Aanmeldingsformulier
Hieronder uw keuze aangeven door O aan te kruisen.
O Regthuys Clublidmaatschap

•

of

O Lidmaatschap Golfvereniging
Regthuys

• Lidmaatschap Regthuys Club
inclusief
• Handicapregistratie en digitale NGF pas
NGF aansprakelijkheidsverzekering
• Gratis opfrislessen
• € 2,50 korting op greenfee Regthuys
• 10% korting op tienrittenkaart
• Ballenkaart t.w.v. € 10,00
• Diverse golf activiteiten

•
•
•
•
•
•
•
•

Lidmaatschap van een actieve en
gezellige vereniging
Handicapregistratie en digitale NGF pas
NGF aansprakelijkheidsverzekering
Gratis één privé les; gelimiteerd
€ 2,50 korting op greenfee Regthuys
10 % korting op tienrittenkaart
Gratis deelname aan wedstrijden en
instuiven van de vereniging
Thema wedstrijden; niet altijd gratis

€ 55,00 per jaar

€ 70,00 per jaar
Jeugd- en studenten tot 26 jaar € 27,50

Vanaf 1 juli € 30,00
Vanaf 1 november gratis, zonder NGF pas

Vanaf 1 juli € 30,00
Vanaf 1 november gratis zonder NGF pas

Roepnaam:
……………………………………………………………..
Voorletters:
------------------------------------------Achternaam:
……………………………………………………………..
Man
O
Vrouw
O
Geboortedatum:
……………………………………………………………..

Adres:
…………………………………………………………….
PC:
…………………………………………………………….
Woonplaats:
…………………………………………………………….
Telefoonnr. (liefst mobiel):
…………………………………………………………….
Email adres:
…………………………………………………………….
Nee

Ja

Wordt Golfbaan Regthuys uw homecourse?

0

0

Wordt u lid met onbeperkt speelrecht of jaarkaart?

0

0

Ik stap over van een andere golfbaan/vereniging

0

0

Zo ja, welke golfbaan/vereniging?
Heeft u bij deze golfbaan/vereniging opgezegd? *

_____________________________
0

0

Per wanneer?

_____________________________

Wat was uw NGF nummer en handicap?

_____________________________

* Indien u Golfbaan Regthuys als uw home course kiest, dient u uw lidmaatschap en handicap
registratie bij uw huidige golfbaan/vereniging op te zeggen.
Niet invullen
Lid nr.:

Per:

Adm. d.d.:

Mail verz. d.d.:

Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@golfverenigingregthuys.nl
NL07RABO0117325406

Contributie:

Na ontvangst van de betaling zal ondergetekende opgenomen worden in de
handicapregistratie van Golfvereniging Regthuys en via de ledenadministratie de
NGF pas (digitaal) ontvangen.
Uw actuele handicap kunt u volgen op de website van de vereniging:
www.golfverenigingregthuys.nl en op de handicapsite van de NGF: mijn.golf.nl en
op de Golf.nl app.
De ingevulde gegevens op dit formulier worden gebruikt conform onze privacy policy die u kunt vinden op
onze website. Informatie over u en foto’s van u kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en
communicatie over de baan en de vereniging.

Doorlopende machtiging Golfvereniging Regthuys – kenmerk contributie
Golfvereniging Regthuys verzorgt de ledenadministratie en de contributie-inning voor haar
leden en voor de Regthuys Clubleden (golfers die alleen hun handicap via Golfbaan Regthuys
geregistreerd willen hebben). De Regthuys Clubleden zijn via de vereniging aangesloten bij
de NGF. De vereniging maakt gebruik van automatische incasso en de diensten van
ClubCollect om de verenigingscontributie c.q. de jaarlijkse bijdrage voor de
handicapregistratie te innen.
Incassant: Golfvereniging Regthuys, p.a. Limmerschouw 49b, 1731 RM Winkel.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
voor de handicapregistratie of voor het lidmaatschap van Golfvereniging Regthuys.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
De verengingscontributie c.q. bijdrage voor de handicapregistratie wordt aan het begin van
het jaar of bij aanvang van het lidmaatschap c.q. de handicapregistratie geïncasseerd.

Opzegging voor het nieuwe jaar kan tot uiterlijk 1 november.
Naam rekeninghouder:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer (IBAN):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum:

Handtekening:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Indien jonger dan 16 jaar, handtekening van
ouder of opvoeder of wettelijke
vertegenwoordiger.

Handtekening:

………………………………………………………………

Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@golfverenigingregthuys.nl
NL07RABO0117325406

