Condities PAR-3 lidmaatschap vanaf 01-09-2017
Door de Stichting Golf Laagraven zijn de volgende condities verbonden aan het PAR-3 lidmaatschap:

Condities:
•

Het PAR-3 lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aanmelding.



Onbeperkt gebruik van de verlichte driving-range, chipping- en putting-green tijdens openingsuren.

•

Onbeperkt speelrecht op de PAR-3 baan tijdens openingsuren, tenzij de baan is gesloten vanwege NGC
clubevenementen. Voor de PAR-3 baan is NGF baanpermissie vereist.

•

PAR-3 leden in het bezit van Handicap 54, mogen op greenfeetijden op basis van het introductietarief spelen op de
9-holes wedstrijdbaan.

•

PAR-3 leden hebben geen introductierecht.

•

Mogelijkheid tot aanschaf van een ballensleutel tegen ledentarief.

•

NGF-bijdrage is verbonden aan het PAR-3 lidmaatschap en dient tegelijk met de 12 maandelijkse bijdrage te worden
voldaan. De hoogte van de NGF-bijdrage wordt bepaald door de homecourse. Is de Nieuwegeinse de homecourse
dan bedraagt de bijdrage € 17,50 (tarief 2017). Is de homecourse bij een andere vereniging dan bedraagt de NGFbijdrage € 8 (tarief 2017).



Registratie van handicap is mogelijk bij de Nieuwegeinse Golfclub tegen gereduceerd tarief.

•

Recht op deelname aan door de PAR-3 commissie georganiseerde wedstrijden op de PAR-3 baan.

•

Recht op deelname aan door de PAR-3 commissie georganiseerde 9-holes wedstrijden op de wedstrijdbaan.
Eventueel kan bij deelname bijdrage introductietarief wedstrijdbaan verlangd worden.

•

Het PAR-3 lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er vindt geen restitutieplaats.

•

PAR-3 leden dienen hun NGF pas bij zich te hebben als zij op de PAR-3 baan spelen..

•

PAR-3 leden kunnen geen rechten ontlenen aan de Statuten en/of Huishoudelijk reglement van de Nieuwegeinse
Golfclub.

Tarieven vanaf 1 september 2017:
Vanaf 1 september 2017 voor een periode van 12 maanden ....................................................................................... € 360,00*
Optioneel:
Handicapregistratie voor het kalenderjaar...................................................................................................................... € 25,00*

Aanmelding en beëindiging:
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het ‘aanmeldformulier PAR-3 lidmaatschap’
Als u aan het eind van de 12 maanden periode uw lidmaatschap niet wilt verlengen, dan dient u dat schriftelijk 2 maanden
voor het einde van de 12 maandelijkse periode te melden bij het secretariaat.

