
 
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 2020 
 

Jaarlidmaatschap (participatie plichtig) 28+ jaar  € 1.090,00  

Jaarlijks 
Jaarlidmaatschap 

25 t/m 27 jaar  €     650,00  

21 t/m 24 jaar  €     435,00  

5 t/m 20 jaar**  €     230,00  

Maandlidmaatschap 28+ jaar  €     118,00  Maandelijks 

Twilightlidmaatschap 28+ jaar  €       58,00  Maandelijks 

Studentlidmaatschap *** n.v.t.  €     435,00  Jaarlijks 

Handicap registratie * 
tot 21 jaar  €       35,00  

Jaarlijks 
21+ jaar  €       75,00  

 
*     Enkel de NGF pas en handicapregistratie, jaarlijks 2 negen holes greenfee                   
cadeau en per e-mail nieuws en aanbiedingen van de golfclub en golfbaan.  
**   Van 5 tot 21 jaar eventueel in combinatie met lessen vanaf €250,- per jaar                     
       afhankelijk van de indeling. 
*** Op jaarlijks vertoon van de studentenpas van het huidige studiejaar. 

  JAARLIDMAATSCHAP 
Betaal aan het begin van het jaar de volledige lidmaatschap contributie; indien 
u in de loop van het jaar lid wordt betaalt u een evenredig deel. Dit 
lidmaatschap is altijd in combinatie met de eenmalige participatie.  
 

MAAND LIDMAATSCHAP 
Betaal maandelijks per automatische incasso. Volledig lidmaatschap vanaf 28 

jaar zonder participatie. Na 1 jaar maandelijks opzegbaar met een maand 

opzegtermijn. 
 

TWILIGHT  LIDMAATSCHAP 
Spelen na 16.00 uur (van 1 oktober tot 1 april na 14.00 uur). Betaal maandelijks 

per automatische incasso. Lidmaatschap vanaf 28 jaar zonder participatie. Na 1 

jaar maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn. 
 

PARTICIPATIE 

Jaarleden vanaf 28 jaar betalen eenmalige een participatie t.w.v. € 2.040,- welke 

wordt terugbetaald bij opzegging van het lidmaatschap. Bij opzegging van het 

jaarlidmaatschap binnen 3 jaar is de participatie opeisbaar nadat er 3 jaar is 

verstreken. In uitzonderlijke gevallen kan de participatie eerder worden terugbetaald.  
 

BARKAART 

Bij leden van 28+ met een jaar- of maandlidmaatschap wordt er jaarlijks  

€ 50,- in rekening gebracht; hiermee wordt het bartegoed van deze leden 

opgewaardeerd. Dit vooruitbetaalde bedrag kan gebruikt worden voor 

consumpties in het restaurant van Golfbaan de Voortwisch. Niet opgenomen 

tegoed komt aan het einde van het jaar te vervallen. 
 

BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN EN SPONSORING 
Ondernemers hebben bij Businessclub de Voortwisch verschillende voordelige 

bedrijfslidmaatschapsopties inclusief deelname met introducée aan de 

businessdagen vanaf € 1.317,- euro per jaar. Ook zijn er verschillende 

sponsormogelijkheden. Vraag naar de mogelijkheden of bezoek de website. 
 

BETALING 

Met uitzondering van het handicapregistratie-, maand- en twilightlidmaatschap 

ontvangt u in december per e-mail een factuur. Het verschuldigde bedrag dient 

u per bank over te maken. 
 

WIJZIGINGEN EN OPZEGGEN  

Het is ten alle tijden mogelijk uw lidmaatschap te wijzigen. Uw opzegging geeft 

u voor 1 december schriftelijk aan ons door. 
 

CONTACT 

Heeft u nog vragen? Loop binnen bij de receptie, 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 

mailto:info@golfclubwinterswijk.nl
http://www.golfclubwinterswijk.nl/

