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Ook nieuwsgierig naar andere gol� anen?
Elke dag golfen bij ons en onze bevriende banen met uw Vriendenpas voor slechts € 135 (volwassenen) of € 75 (jeugd t/m 17 jaar) per jaar 
bovenop uw lidmaatschap. Dat is wat een Vriendenpas voor u kan betekenen. Met een Vriendenpas kunt u op de volgende banen en speel
dagen zonder greenfee spelen:

Speeldagen deelnemende banen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

De Achterste Hoef, Bladel (NL) | www.g0l� aanachterstehoef.nl D D D D D D D

Het Caves, Wintelre (NL) | www.hetcaves.nl D D D D D D D

EchtSusteren, Susteren (NL) | www.gol� aanechtsusteren.nl D D D D D D D

Golff orum, Lummen (B) | www.golff orumlummen.be D D

GC Nuclea, Mol (B) | www.golfclubnuclea.be D D D

GC Riel, Geldrop (NL) | www.gcriel.nl D D D D D D

GC Avernas, Hannut (B) | www.golfavernas.be D D

Lilse Golf & Country, Lille (B) | www.lilsegolf.be D D D

GC Vught, Vught (NL) | www.golfclubvught.nl M M M D D D D

GC Son, Son (NL) | www.golfson.nl D D D D D

Den Heikant, AarleRixtel (NL) | www.golfclubdenheikant.nl D D M D* D D D

D: Hele dag / M: Middag vanaf 13.00 uur / D*: Tot 17.30 uur

Regels voor Vriendenpasbezitters:
• Men mag enkel deelnemen aan de Vriendenpas indien men in bezit is van een geldig gol� ewijs en een onbeperkt golfabonnement 

heeft bij onze club.
• Per kalenderjaar betaalt men € 135 extra abonnementsgeld ( € 75 voor jeugd t/m 17 jaar) voor de Vriendenpas. Bij tussentijds inschrijven 

blijft het bedrag hetzelfde.
• Men bezoekt vooraf de website van de gastvereniging i.v.m. lokale activiteiten en regels. 
• Spelen kan, na een vooraf geplaatste reservering bij de betreff ende baan, van 1 maart t/m 31 oktober van het lopende kalenderjaar en 

op de hierboven vastgestelde speeldagen. Bij het maken van een reservering moeten alle namen van de spelers doorgegeven worden. 
De club kan een maximum aantal fl ights instellen.

• Bij elk bezoek dient men de Vriendenpas aan de balie te tonen om zonder greenfee te kunnen spelen. 
• Per seizoen mag men maximaal 10 keer dezelfde club bezoeken zonder greenfee te betalen.
• Men is als vriend te gast en respecteert de regels van de gastvereniging.

Wenst u deel te nemen aan de Vriendenpas? Vul dan onderstaand formulier in en voeg een pasfoto bij. Dit kunt u vervolgens afgeven bij de 
receptie of mailen naar info@gol� aanachterstehoef.nl

Aanmelding Vriendenpas 2020

NGFnummer (zie NGFpas, nummer na de 2e / ):  .........................................................................................................................

Aanhef: Dhr.   /   Mevr. 

Voorletters:  .........................................................................................................................

Voornaam:  .........................................................................................................................

Achternaam (+ eventuele meisjesnaam):  .........................................................................................................................

  

Ondertekening
Bij ondertekening verklaart u dat u dit formulier zo volledig mogelijk en geheel naar waarheid heeft ingevuld en gaat u akkoord met bo
venstaande regels en een jaarlijkse extra betaling van het abonnementsgeld voor de Vriendenpas. U ontvangt een factuur welke u binnen 2 
weken na dagtekening dient te betalen. De Vriendenpas wordt jaarlijks verlengd, tenzij u uiterlijk een maand voor de afl oopdatum opzegt. 
De Vriendenpas is alleen geldig in de periode 1 maart t/m 31 oktober en kan alleen per kalenderjaar worden aangeschaft. Bij het tussentijds 
opzeggen van uw onbeperkt golfabonnement bij Gol� aan De Achterste Hoef, stopt ook uw deelname aan de Vriendenpas, dient u de 
Vriendenpas per opzegdatum in te leveren en ontvangt u geen abonnementsgeld voor de Vriendenpas retour. 

Datum ondertekening:  .........................................................................................................................

VRIENDENPAS 2020


