
Check de pakketten en

voorwaarden ook op de website

www.hollandschegolfclub.nl

GOLFSTART ALL-INCLUSIVE

Golfen leer je door te lessen … én te spelen!
Daarom bieden wij je speciale all-inclusive lespakketten inclusief 3 maanden lekker veel golfen, extra’s en vooral veel plezier!

LES- EN SPEELPAKKETTEN 2023

PAKKET 3

HANDICAP 54 
EN  LAGER  |  EUR 275

PAKKET 1

OP NAAR BAAN-
PERMISSIE | EUR 175

PAKKET 2

OP NAAR 
HANDICAP 54 | EUR 220

6 golflessen | 3 maanden heel veel 
golfen | gratis theorieavond | gratis 

leenset tijdens de lessen en als je gaat 
oefenen | tegoed voor 100 driving 

range ballen | NGF-registratie
gezellige Golfstart activiteiten

6 golflessen | 3 maanden heel veel 
golfen | NGF-registratie | tegoed voor 

100 driving range ballen  
gezellige Golfstart activiteiten

6 golflessen | 3 maanden heel veel 
golfen | NGF-registratie | tegoed voor

100 driving range ballen
gezellige Golfstart activiteiten

GOLFEN MET EEN GLIMLACH
Bij ons kom je

Lid van de
HGE Groep



3 maanden heel veel golfen  
Golfen leer je door het te doen en daarom zijn onze 
pakketten inclusief 3 maanden heel veel golfen. 

Pakket 1   In de 3 maanden van het pakket kun je max. 
24 rondes spelen, waarvan max. 4 rondes (als 9 holes ronde) 
op de grote baan. 

Pakket 2   In de 3 maanden van het pakket kun je max. 
24 rondes spelen, waarvan max. 8 rondes (als 9 holes ronde) 
op de grote baan.

Pakket 3   In de 3 maanden van het pakket kun je max. 
24 rondes spelen, waarvan max. 12 rondes (als 9 holes ronde) 
op de grote baan.

Golfers zonder ervaring kunnen onbeperkt gebruik 
maken van oefenfaciliteiten. Daarnaast mogen zij hun 
rondes golfen op de 9 holes par 3 baan (kleine baan). Deze 
baan is speciaal voor beginnende golfers. Golfers met 
baanpermissie of handicap kunnen ook golfen op de 
14 holes par 3 | 4 baan (Almkreek) en de grote baan.

Korting bij afname van meerdere pakketten
Indien je wilt, kun je meerdere pakketten in één keer afnemen. 
Je ontvangt dan een aantrekkelijke korting op de totaalprijs. 
Neem je

•  2 pakketten tegelijk af, ontvang je 5% korting.
•  3 pakketten tegelijk af, ontvang je 10% korting.

Je hebt je pakket(ten) aangeschaft en nu?
Als je begint met golfen kan er aardig wat op je afkomen. Om 
je wegwijs te maken, ontvangen we je daarom eerst voor een 
persoonlijk gesprek. Kunnen wij je meteen ons golfpark laten 
zien!

Nog wat praktische informatie:
•  Je krijgt les op vooraf geplande data en tijdstippen.
•  Het is mogelijk om zelf met een groep (min. 3 deelnemers) 

in te schrijven. Je kunt dan zelf als groep (in overleg) de 
data en tijden van de lessen bepalen. 

•  De lesperiode, waarin de lessen kunnen worden gevolgd, 
duurt 3 maanden.

•  Een lesgroep bestaat uit min. 3 tot max. 7 deelnemers.
•  Je kunt i.p.v. groepslessen ook privélessen afspreken. 

Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht:
- privéles 2 personen meerprijs: EUR 74 pp.
- privéles 1 persoon meerprijs: EUR 248.

Eventuele bijkomende kosten: Voor het halen van een handicap is 
het nodig om eerst te slagen voor het golfregelexamen. De kosten 
voor dit examen (inclusief eventuele herkansing) bedragen EUR 30. 

PAKKET 1 

OP NAAR BAANPERMISSIE
EUR 175

• 6 groepslessen
• 3 maanden heel veel golfen
• NGF-registratie (baanpermissie) 
• Tegoed voor 100 driving range ballen
• Boekje “Welkom op ...”
• Gratis theorieavond
• Gratis leenset tijdens lessen en oefenen
• Gezellige Golfstart activiteiten

PAKKET 2 

OP NAAR HANDICAP 54
EUR 220

• 6 groepslessen
• 3 maanden heel veel golfen 
• NGF-registratie

 (baanpermissie | handicap)
• Tegoed voor 100 driving range ballen
• Gezellige Golfstart activiteiten

PAKKET 3 

HANDICAP 54 EN LAGER
EUR 275

• 6 groepslessen
• 3 maanden heel veel golfen
• NGF-registratie 

(baanpermissie | handicap)
• Tegoed voor 100 driving range ballen
• Gezellige Golfstart activiteiten

Rondes zijn te spelen op de vier HGE-golfparken: Almkreek,
De Breuninkhof, De Kurenpolder én De Loonsche Duynen!

LES- EN SPEELPAKKETTEN 2023

Alle teksten, prijzen, etc. op deze flyer zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.

VOORWAARDEN:
•  Deelnemers starten altijd met Pakket 1, en kunnen alleen met dit pakket starten als ze nog geen NGF-registratie (baanpermissie of handicap) hebben.
•  Vervolgpakketten beginnen meteen nadat een voorafgaand pakket is afgelopen. Het is niet mogelijk om tussen pakketten te pauzeren.
•  Deelnemers kunnen maar één keer gebruik maken van de (3) verschillende all-inclusive les- en speelpakketten.
•  Deelnemers hebben nog nooit een speelrecht (voor meerdere rondes) op één van de HGE-golfparken afgenomen dat recht geeft om op de 
    grote of kleine baan te golfen.
•  Deelnemers hebben niet eerder een les- en speelpakket afgenomen op één van de HGE-golfparken (incl. pakketten aangeboden vóór Golfstart).
•  Deelnemers van de pakketten schrijven zich in voor de lessen die in de 3 maanden van hun pakket worden gegeven. 
    Het niet kunnen volgen van de lessen gedurende de periode van het pakket, is dan ook voor rekening en risico van de deelnemers.
•  Als een les niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd (bij het golfpark), dan vervalt deze les.
•  De les- en speelpakketten vallen onder de Leveringsvoorwaarden Speelrecht en Abonnementen (zie de website).

HOLLANDSCHE
GOLFCLUB 

WIL JE GELIJK AANMELDEN ÓF EERST MEER INFORMATIE?
Kijk op www.hollandschegolfclub.nl. Of kom langs op één van onze golfparken.
Dan kunnen we ter plaatse je aanmelding regelen.


