Uitleg LOYALTY lidmaatschap Golfclub Flevoland 2018
Voor de minder actieve golfer die toch een band wenst op te bouwen met de Golfclub Flevoland is er de
mogelijkheid een LOYALTY af te nemen.
De jaarlijkse kosten van het LOYALTY bestaan uit 2 delen : een factuur van € 75,- van de Golfclub
Flevoland en een factuur van € 275,- van het Golf Event Center / Unigolf. Totaal dus € 350,- per
LOYALTY per kalenderjaar.
Wat houdt het LOYALTY nu precies in :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

u wordt lid van de Golfclub Flevoland en u heeft daarmee het recht om aan alle
clubactiviteiten mee te doen.
uw NGF registratie wordt verzorgd door de Golfclub Flevoland
uw handicap wordt bijgehouden door de Golfclub Flevoland
u ontvangt na ontvangst betaling een strippenkaart met een tegoed van 8 rondes waarmee u
zonder verdere kosten een ronde 12 of 18 holes kunt lopen op een dag naar keuze.
indien u meer rondes wenst te lopen, dan kunt u de zogenaamde strippenkaarten aanschaffen.
Deze zijn er in twee soorten : 5 x 18 holes of 5 x 12 holes blauwe lus. Iedere strippenkaart kent
zijn eigen tarief, als LOYALTY ontvangt u een korting op de aanschaf van strippenkaarten.
Voor de verschillende strippenkaarten gelden ook verschillende kortingen. Deze
strippenkaarten zijn te verkrijgen aan de receptie van het Golf Event Center.
U bent niet verplicht een strippenkaart aan te schaffen, uiteraard mag u ook een losse
greenfee bij ons afnemen.
U heeft echt op greenfee korting op de banen waarmee wij een hospitality regeling hebben.

Tarieven 2018
12 holes grote baan
18 holes gr baan

losse grf
35,52,-

5xstrip “normaal”
145,210,-

5xstrip LOYALTY
125,180,-

Mocht het zijn dat u zo “verslingerd” raakt aan het golfen dat u meer dan 29 rondes 18 holes gaat lopen in
een kalenderjaar, dan is het verstandiger om een volledig speelrecht af te nemen, dit wordt in verhouding
dan goedkoper.

NADELEN LOYALTY :
•
er is geen sprake van een onbeperkt speelrecht bij het Golf Event Center
•
u heeft geen recht op een grote locker / voorbehouden aan Royalty speelrecht
•
u heeft geen recht op introducé korting / voorbehouden aan Royalty speelrecht
•
u dient iedere speelronde voor het starten af te rekenen, ook bij clubwedstrijden
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn, voor verdere vragen kunt u zich altijd
wenden tot de heer Peter van Biljouw.
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