Inschrijfformulier Regthuys Vrije Golferspakket maandabonnement
Roepnaam:

Adres:

Achternaam:

Postcode/Woonplaats:

O Man

O Vrouw

Mobiel/Tel. nummer:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Pakket start in de maand:

GVB/NGF nr.:

Schrijft zich middels dit formulier in als golfspeler voor:
O 2 keer per maand 9 grote holes of 4 keer per maand de PAR 3 voor € 39,95 per maand.
O 3 keer per maand 9 grote holes of 6 keer per maand de PAR 3 voor € 59,75 per maand.
Greenfee- en reserveringsregels:
• De ingevulde gegevens op dit formulier worden gebruikt conform onze privacy policy welke u
kunt vinden op onze website.
• U kunt online reserveren via: www.ikgagolfen.nl of bellen met 0224 540216.
• De greenfees zijn zowel doordeweeks als in het weekend geheel vrij te besteden. De
greenfees mogen ook in de daaropvolgende maand gebruikt worden (mits de greenfees
voor die maand opgebruikt zijn). Daarna komen ze te vervallen.
• De greenfees van dit pakket kunnen gebruikt worden voor wedstrijden en instuiven die
georganiseerd worden.
• Dit pakket wordt aangegaan voor minimaal 3 (drie) maanden. Daarna is er een opzegtermijn
van één maand vóór het begin van een nieuwe maand. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren bij de receptie.
• De greenfees over de maanden november t/m april mogen tot en met de maand mei
daaropvolgend gebruikt worden. Zodoende heeft de golfer voldoende tijd om alle greenfees
op te maken.
Doorlopende Machtiging

Kenmerk: 9 . . . (wordt door ons ingevuld)

Incassant:
Regthuys Exploitatie BV, ID: NL54ZZZ505135590000, Limmerschouw 49 B, 1731 RM Winkel
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Incassant om doorlopende incasso opdrachten te sturen
naar uw bank om maandelijks rond de eerste werkdag van de maand een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
het Regthuys vrije golferspakket. 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.

Naam rekeninghouder:
Bankrekeningnummer (IBAN): NL . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum:

Handtekening:

