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Het gebruik van een handicart 

Het GEC is NIET aangesloten bij de Stichting Handicart. Voor leden van GC 

Flevoland is het NIET verplicht zich aan te sluiten bij de Stichting Handicart om in 

aanmerking te komen voor een handicart!  Het GEC en de GC Flevoland hebben een 

eigen handicart regeling bepaald die golfers, die lange tijd of permanent slecht ter 

been zijn of die andere lichamelijke beperkingen hebben, in staat te stellen hun 

sport te blijven beoefenen.  

Let wel: Deze handicart regeling geldt ENKEL op de eigen baan!  

Wil men op andere banen ook gebruik kunnen maken van een handicart, dan moet 

men zich persoonlijk lid maken van de Stichting Handicart. Men moet  hiervoor een 

jaarlijkse contributie betalen.  

 

Het Golf Event Center (GEC) heeft de GC Flevoland dagelijks het recht gegeven op 

gebruik van 2 (twee) buggies voor handicart gebruik, te gebruiken vóór 10 uur 's 

morgens of ná 14.00 uur 's middags. Uiteraard geldt dit niet voor wedstrijden.  

Het gebruik van buggies moet op de betreffende dag toegestaan zijn (d.w.z. 

afhankelijk van de baangesteldheid). Zie verder hieronder.  

Mocht er onverhoopt geen handicart beschikbaar zijn, dan bepaalt het GEC of er 

één of meerdere ter beschikking kunnen worden gesteld tegen het afgesproken 

tarief van € 5,--. 

Recht en tijdsduur op een handicart wordt verleend door een arts (Dr. Joost Boink). 

De GC Flevoland heeft binnen de Baan- & Regelcommissie een lid die arts is en 

specifiek voor dit doel zitting heeft in deze commiss ie. Deze beschouwt zorgvuldig 

elk individuele situatie waarbij ook rekening wordt gehouden met geldigheidsduur 

van de Handicart-pas. Daarbij wordt ieder jaar door deze arts in overleg met de 

betrokkene voor elke persoon die een Handicart -pas heeft binnen de vereniging 



geëvalueerd of het hebben van een Handicart -pas nog toepasselijk is. Indien u als 

lid van de vereniging meent recht te hebben op gebruikmaking van een handicart 

dan kunt u zich tot hem wenden en een afspraak maken. Op de website vindt u de 

contactgegevens.  

 

TARIEVEN 2018 GEBRUIK HANDICART  

• Kosten van een handicart (eigen bijdrage clublid) is € 5, -- per ronde, 

ongeacht of dit 12 holes of 18 holes is.  

• Gastspelers die lid zijn van de Stichting Handicart krijgen bij  het GEC 50% 

korting op het normale huurtarief van € 24,--. Zij betalen dus € 12,-- voor het 

gebruik van een handicart.  

• Het huurtarief van een buggy voor “gezonde” golfers bedraagt € 24,-- voor 

niet leden en € 12,-- voor leden van GC Flevoland, ongeacht of de buggy een 

12 holes ronde maakt of een 18 holes ronde.  

 

GEDRAGS- EN RIJREGELS 

Rij voorzichtig en spaar de baan!  

• Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe 

bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit.  

• Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van 

snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways 

en niet op (fore)greens, aprons of de rough.  

• Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de 

aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat handicarts ter 

beschikking worden gesteld en waarborg uw eigen veiligheid!  

Voorkom kapotte voorruiten  

• Parkeer verstandig. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de 

handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans 



hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van de golfers 

in uw omgeving.  

 

Bestrijd ‘Zwartrijden’ 

Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder van de handicart -buggy 

niet alleen de regels, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De 

gebruiker dient er voor te zorgen dat er voor zijn medepassagier is betaald.  Het 

GEC is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te 

nemen. 

Laat na gebruik de handicart–buggy in goede staat achter 

Laat niet als dank voor het gebruik uw rommel (of van een ander) achter in de 

buggy. Check de buggie na de rit dus even op rommel die er niet in hoort. Doe 

afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zi jn plaats, zodat ook de volgende 

gebruiker opgeruimd verder kan.  

• Meld storingen direct bij het management of receptie.  

 

Baanstatus 

Dagelijks wordt bij de receptie en de website aangegeven of buggies en/of 

handicarts worden toegestaan, afhankelijk van de gesteldheid van de baan.  

Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden  tussen buggies in het algemeen en 

handicarts. D.w.z., er kan vanwege bepaalde weers - en baanomstandigheden 

besloten worden om buggies niet toe te staan en handicarts wel. Mede ingegeven 

dat het overwegend getalsmatig zo is dat er minder gegadigden zijn voor 

handicarts. Daarnaast kan het voorkomen dat gesteldheid van de baan dermate 

slecht is dat er in het geheel geen sprake kan zijn van gebruik van een buggy en 

handicart. 

 

Wedstrijden en qualifying ronden  



Als iemand wegens lichamelijke omstandigheden blijkens een geldige Handicart -pas 

recht heeft op een handicart dan geldt dat voor alle duidelijkheid ook voor officiële 

wedstrijden en qualifying ronden.  

 

 


