BEGIN NU MET GOLFEN
en word lid van de gezelligste golfclub in de regio

Golf & Country Club

‘t Kruisselt

Onze golfclub is het ideale beginpunt voor mensen die met golfen willen starten.
Het is altijd gezellig, er zijn nooit wachttijden en er zijn altijd leden met wie u kan spelen
en die u wegwijs willen maken, 7 dagen per week, van zonsopgang tot zonsondergang.
Onze golfprofessional Benno Mulder is een uiterst vriendelijke, rustige leraar en heeft
al heel veel leden opgeleid tot goede golfers met veel plezier in het spel.

9 mooie par 3 holes
Oefenfaciliteiten
Laagdrempelig
Gezellig clubleven
Veel wedstrijden
Gratis proefles
Gratis gebruik van de
benodigde clubs en oefenballen

Onbeperkt golfen
vanaf
1 euro per dag

Kruisseltlaan 3 | 7587 NM De Lutte | tel. 0541-551567 | www.kruisselt.nl

LIDMAATSCHAP
Beginnen wanneer u maar wilt

U

kunt lid worden op elk gewenst moment. Uw lidmaatschap is dan een heel jaar geldig. De contributie
bedraagt € 34,50 per maand. Als u nog geen eigen clubs heeft, kunt u gratis onze materialen gebruiken.
Als golflid kunt u ook gratis gebruik maken van het overdekte zwembad en tegen gastentarief van de
infrarood cabine.

Veel keuze aan wedstrijden, ook voor nieuwe, beginnende leden zoals:
Maandagmorgen mix (dames en heren).
Dinsdag damesochtend.
Woensdagmiddag golf (dames en heren).
Donderdag herenmiddag.
Op zondagochtend o.a. maandcompetitie

GOLF LESSEN
Leren golfen of gewoon uw spel verbeteren? Benno Mulder is onze golf professional. Boek in zijn on-line
lesagenda op het tijdstip, dat u zelf wil.
Dit zijn de tarieven:
1 pers. € 45, —
(50 minuten)
2 pers. € 27,50 p.p. (50 minuten)
3 pers. € 20,— p.p. (50 minuten)
4 pers. € 17,50 p.p. (50 minuten)

of € 22,50 (25 minuten)

Tip: koop een leskaart van 10 lessen en krijg de 11e les gratis.

CURSUS GOLFVAARDIGHEID
Totaalpakket voor € 59,50 per maand

Betaalbaar beginnen met golfen en uw baanpermissie halen?
Reserveer dan dit “all-in” pakket voor de beginnende golfer. Na de gratis proefles bent u bekend met de club,
de golfprofessional Benno Mulder (hij verzorgd de golflessen) en het hotel met alle faciliteiten. Zolang u nog
geen eigen clubs heeft kunt u deze bij de receptie lenen. Dan gaat u, zoveel u zelf wil, oefenen op de putting
green en de driving range (de oefenfaciliteiten van een golfbaan).
Tijdens de groepslessen leert u wat er “in de baan” gebeurt. Na een paar lessen mag u zonder begeleiding de
baan in om veel te oefenen en van het golfspel te genieten. U heeft dan baanrecht. De eerste stap in uw golf carrière.
Hoeveel lessen u in totaal nodig heeft om handicap 54 te halen, de tweede stap in uw golfcarrière, kan vaak al na
1 of 2 lessen worden ingeschat. Gemiddeld zijn dit 22 lessen in groepsverband.
All-in pakket voor de startende golfer vanaf € 59,50 per maand:
inclusief een jaar lidmaatschap
inclusief elke week een groepsles (maximaal 4 personen)
U kunt zelf online inschrijven voor een les, dus les wanneer het u uitkomt!
inclusief theorie-examen (en eventueel herexamen)
inclusief praktijk examen u speelt een ronde golf met Clubhandicap 54 en met
een marker. In deze ronde golf van 9 of 18 holes moet u minimaal 18 respectievelijk
36 punten scoren om uw GVB (Golf Vaardigheids Bewijs) te halen.

Twijfelt u nog of golf uw sport is?

Maak kennis met de sport waar miljoenen spelers wereldwijd geen genoeg van
krijgen. Bel ons voor een gratis proefles op 0541-551567 en we boeken direct een gratis les
bij onze golf professional Benno Mulder.

Gratis proefles?
Bel met onze
receptie
0541-551567

DIVERSE PAKKETTEN
Pakket 1: Voor de startende golfer

€ 59,50 per maand

- een heel jaar lidmaatschap
- elke week een groepsles (maximaal 4 personen). U kunt zelf online inschrijven voor een les.
- theorielessen en theorie-examen (ook eventueel herexamen is inbegrepen).
Oefen op de putting green en de driving range, leer tijdens de groepslessen wat er “in de baan gebeurd” .
Pakket 2: Ontwikkel uw spel

€ 5,5 per maand

- een heel jaar lidmaatschap
- 10 privé lesuren per jaar, u kunt uzelf online inschrijven voor een les.
Al een handicap en u wilt deze met behulp van een golfprofessional verlagen?
Boek tijdens uw lidmaatschap 10 privélessen online in en verlaag uw handicap.
Pakket 3: Voor de gevorderde golfer

€ 34,50 per maand

Met dit pakket, bedoeld voor golfers met minimaal baanpermissie, kunt u een heel jaar lang
onbeperkt gebruik maken van de golfbaan en de oefenfaciliteiten.
Pakket 4: A la Carte

€ 34,50,- per maand
+ een lespakket op maat van Benno Mulder

Heeft u liever privé les of wilt u les samen met uw partner/vriend(in)/collega? Vraag Benno
Mulder naar de uitgebreide mogelijkheden tijdens uw gratis proefles. Er zijn al pakketten vanaf
€ 69,50 per maand, inclusief een jaar lidmaatschap, voldoende lessen om baanpermissie te
halen, theorielessen, theorie examen en eventueel herexamen.
Voorwaarden:
Voor al het bovenstaande geldt:
- U gaat een lidmaatschap aan voor een heel jaar. U kunt na een jaar eventueel overstappen naar een ander pakket.
- Maandelijkse pakketten worden maandelijks automatisch geïncasseerd.
- Bijkomende kosten: lidmaatschap Nederlandse Golffederatie € 25,— per jaar.

Op de volgende pagina treft u het inschrijfformulier aan
of bel met onze receptie 0541-5515687

INSCHRIJFFORMULIER
Kruis uw keuze aan:
Pakket 1: Voor de startende golfer
Pakket 2: Ontwikkel uw spel
Pakket 3: Voor de gevorderde golfer
Pakket 4: A la Carte

€ 59,50 per maand
€ 59,50 per maand
€ 34,50 per maand
€ 34,50 per maand
+ een lespakket op maat
van Benno Mulder

Bij alle bovenstaande pakketten geldt:
Dit is exclusief de bijdrage voor de NGF van € 25,--. De NGF bijdrage gaat per kalenderjaar en loopt
dus niet synchroon met uw lidmaatschap bij onze golfclub.
Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk € 25,-- over te maken op ABN AMRO nr. NL79ABNA0459520342
Voorletters & naam

:

Adres

:

Postcode & plaats

:

IBAN (rekeningnummer)
Geboortedatum

:

Beroep

:

Telefoon

:

E-mail adres

:

M/V

:

Mobiel:

Reeds in bezit van NGF pas :

Handtekening

ja/nee

zo ja, graag kopie pasje aanleveren

:

Plaats en datum:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•
•

’t Kruisselt Exploitatie BV om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
’t Kruisselt Exploitatie BV.

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/plaats incassant:
Land incassant:
Incassant-ID:
Kenmerkmachtiging:

’t Kruisselt Exploitatie BV
Kruisseltlaan 3
7587 NM De Lutte
Nederland
NL36ZZZ646306840000
Golflidmaatschap

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. Gelieve dit formulier bij ons af te
geven of terug te sturen. Maandlidmaatschappen worden automatisch geïncasseerd. (November 2017.)

