
 
LIDMAATSCHAPPEN  
GOLF & COUNTRY 
CLUB WINTERSWIJK 

Voordelen 
 Maak gebruik van alle faciliteiten 
 Neem deel aan clubevenementen 
 Introductiekorting voor uw gasten 
 Speel met korting op partnergolfbanen 
 Familiekorting 

 
Vraag naar onze voorwaarden. 

 
 

TARIEVEN 
 

Handicap registratie* 
tot 21 jaar €   35,00 

Jaarlijks 
21+    €   60,00 

Volledig lidmaatschap 

(excl. participatie)  

5 - 21 jaar** € 214,50 

Jaarlijks 
21 - 25 jaar € 397,00 

25 - 28 jaar € 595,50 

28+ jaar € 992,50 

Volledig maandlidmaatschap 28+ jaar € 107,00 Maandelijks 

Studentlidmaatschap*** n.v.t. € 397,00 Jaarlijks 

 
 
*     Enkel de registratie van uw handicap, jaarlijks 1 greenfee cadeau  
       en per e-mail nieuws en aanbiedingen van de golfclub en golfbaan.  
**   Van 5 tot 21 jaar eventueel in combinatie met lessen voor €455,50 per jaar. 
*** Op jaarlijks vertoon van de studentenpas van het huidige studiejaar. 

   
PROEFLID 
Probeer eenmalig tot maximaal 3 maanden of  een lidmaatschap met speelrecht 
iets voor u is. Per maand € 115,-. 
 
MAANDLIDMAATSCHAP 
Betaal maandelijks per automatische incasso. Volledig lidmaatschap vanaf  28 

jaar zonder participatie. Na 1 jaar maandelijks opzegbaar. 

 

PARTICIPATIE 

Volledige leden vanaf  28 jaar die hun lidmaatschap jaarlijks per factuur 

voldoen, betalen een eenmalige participatie t.w.v. € 2.040,-. Deze ontvangt u na 

uw opzegging terug. 

 

BARKAART 

Bij leden van 28+ met een volledig lidmaatschap wordt er ieder jaar € 50,- in 

rekening gebracht. Hiervan wordt het bartegoed van deze leden 

opgewaardeerd. Dit bedrag blijft een jaar lang beschikbaar om te gebruiken 

voor consumpties in het restaurant van Golfbaan de Voortwisch.  
 
BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN EN SPONSORING 
Ondernemers hebben bij Businessclub de Voortwisch verschillende voordelige 

bedrijfslidmaatschapsopties inclusief  deelname met introducée aan de 

businessdagen vanaf  € 1.217,- euro per jaar. Ook zijn er verschillende 

sponsormogelijkheden. Vraag naar de mogelijkheden of  bezoek onze website: 

https://www.golfclubwinterswijk.nl/businessclub/. 

 

BETALING 

Met uitzondering van het maandlidmaatschap ontvangt u jaarlijks in januari een 

factuur per e-mail. Het verschuldigde bedrag dient u per bank over te maken. 

 

WIJZIGINGEN  

Geef  voor 1 december uw wensen aan ons door als u uw lidmaatschap wilt 

wijzigen of  opzeggen. 

 

CONTACT 

Heeft u nog vragen? Loop binnen, bel naar 0543 - 563 812 of  e-mail naar 

info@golfclubwinterswijk.nl. Graag bespreken we welke lidmaatschapsvorm 

het beste aansluit op uw wensen. 

 

WWW.GOLFCLUBWINTERSWIJK.NL 
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