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Persoonlijke gegevens
Aanhef: Dhr.   /   Mevr. 
Voorletters:  .........................................................................................................
Voornaam:  .........................................................................................................
Achternaam (+ eventuele meisjesnaam):  .........................................................................................................
Adres:  .........................................................................................................
Postcode:  .........................................................................................................
Woonplaats:  .........................................................................................................
Geboortedatum:  .........................................................................................................
Vast telefoonnummer:  .........................................................................................................
Mobiel telefoonnummer:  .........................................................................................................
E-mailadres:  .........................................................................................................

Zakelijk factuuradres (indien van toepassing)
Bedrijfsnaam:  .........................................................................................................
Adres:  .........................................................................................................
Postcode:  .........................................................................................................
Woonplaats:  .........................................................................................................

Golfi nformatie
Type golfer:
O   Eerste registratie / beginner
O   Baanpermissie:  datum afgegeven:  ....................  door:  ............................................
O   EGA handicap (hcp-geschiedenis bijvoegen):  .........................................................................................................
Wordt De Achterste Hoef uw homeclub? ja   /   nee, mijn homeclub is:  ............................................................
Wenst u het NGF GOLF magazine te ontvangen? ja   /   nee
Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen? ja   /   nee 

Abonnement
Startdatum abonnement:  .........................................................................................................
Type abonnement: onbeperkt golf   /   onbeperkt inlooples
Vriendenpas (€ 125 extra per kalenderjaar, zie website): ja   /   nee   
 
Ondertekening
Bij ondertekening verklaart u dat u dit formulier zo volledig mogelijk en geheel naar waarheid heeft ingevuld en gaat u 
akkoord met een jaarlijkse betaling van het abonnementsgeld. De eenmalige inschrijfk osten bedragen € 15,50. U ont-
vangt een factuur welke u binnen 2 weken na dagtekening dient te betalen. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd, 
tenzij u uiterlijk een maand voor de afl oopdatum opzegt. Na een jaar kunt u maandelijks opzeggen en ontvangt u het 
abonnementsgeld naar rato retour (m.u.v. de Vriendenpas, dit is alleen mogelijk per kalenderjaar). Bij het aangaan van 
een abonnement wordt u, na het hebben of behalen van minimaal een baanpermissie, automatisch aangemeld bij de 
Nederlandse Golf Federatie (NGF) waarbij u een pasje van de NGF toegestuurd krijgt. Indien u reeds een handicap heeft
dient u uw handicap geschiedenis bij te voegen.

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

Handtekening:  .........................................................................................................
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JAARABONNEMENT


