Parkreglement
Zie het mededelingenbord en de website voor wijziging van openings- en starttijden.
U dient uw baankaart of greenfeekaart altijd zichtbaar aan uw tas te bevestigen.
Reserveren:
–
–
–
–
–

Telefonisch alleen vanaf 9.00 uur
Leden kunnen vier dagen van tevoren reserveren; niet–leden drie dagen van tevoren
Van tevoren reserveren is alleen mogelijk voor negen holes
Bij drukte dient u het aantal personen van uw flight aan te passen
U dient zich altijd voor aanvang van uw ronde aan te melden bij de balie

Personeel heeft altijd voorrang. Pas na een teken dat u kunt spelen mag u weer slaan.
Het is verplicht om tijdens het spelen een pitchfork bij u te hebben en de pitchmarks in de green te
herstellen.
Algemeen
–
–

–

–
–

Voorkom langzaam spel; laat een groep die sneller speelt voorbij gaan
Bij drukte: indien u na 7 slagen niet heeft uitgeholed, dient u de bal op te pakken en de
volgende hole te spelen
Alleen met toestemming is het toegestaan om als toeschouwer mee te lopen tijdens een
ronde golf
Betreden van het golfpark geschiedt geheel op eigen risico
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van en/of schade
aan uw persoonlijke bezittingen

Spelen met driving range ballen is alleen toegestaan op de driving range.
–
Het is niet toegestaan opzettelijk over de netten te slaan
Kinderen:
–
–

–

mogen alleen met toestemming met spelers meelopen tijdens een speelronde.
onder 12 jaar mogen zich alleen op het golfpark begeven onder toezicht en
verantwoording van volwassenen
om zonder begeleiding de negen holes te spelen, dient jeugd van 13 t/m 16 jaar in bezit
te zijn van minimaal HCP 36

Kleding
Op golfbanen is het gangbaar in vrijetijdskleding te spelen. Voor dames is dat o.a. een poloshirt of een
mouwloos shirt met kraagje. Voor de heren is dit een poloshirt.
Schoenen mogen geen verhoogde hakken of grof profiel hebben.
Aanwijzingen van directie en/of personeel dienen te worden opgevolgd.

