
 

Golfen in de Hoeksche Waard 

 

      

Go&Play 5x 

€ 119,00 9H 

€ 219,00 18H 

Vriendenkaart 

€ 1000,00 18H 

€ 600,00 9H 

Golfclub Cromstrijen  Veerweg 26  Numansdorp 0186 65 44 55   

27H speelrecht 
€ 115,00 p/mnd.* 

9H speelrecht 
€ 67,50 p/mnd.* 

 Golfclub Cromstrijen  Veerweg 26  Numansdorp 0186 65 44 55   



  

Golfen in de Hoeksche Waard 
 

 
Kom ervaar en geniet! 

 
Golfen in de prachtige Hoeksche Waard en Groot Rotterdam bij 

Landgoed Vereniging Golfclub Cromstrijen, een golfparel in de 

regio. In het bezit van twee uitdagende banen met in totaal 27-holes, 

moderne oefenfaciliteiten, gastvrij clubhuis en een heerlijk terras dat 
uitkijkt over meerdere holes. Kom genieten van de golfsport en doe mee 
in het verenigingsleven waarbij je nieuwe vriendschappen maakt en aan 
je gezondheid werkt!  
 
Golfclub Cromstrijen is onderscheidend in haar actieve verenigingsleven, 
prachtige natuur, de vele activiteiten en daarnaast altijd ruimte om te 
kunnen spelen middels een digitale ballenspiraal ten opzichte van starttijd 
reserveringen.  En…. de aanwezigheid van twee banen waarop nooit 
gelijktijdig activiteiten zijn. 
 

Topbanen van Nederland 
Twee prachtige golfbanen waar al jaren hard wordt gewerkt om bij de 
Topbanen van Nederland te blijven. Niet zonder succes, maar we blijven 
doorgaan met het verbeteren en innoveren aan de banen! 
 

Introductielidmaatschap 
Daarbij hoort ook dat we innoveren in speelmogelijkheden! U en vele 
anderen laten genieten van deze unieke golfparel in de Hoekse Waard. 
Vanaf NU kunt u een Introductielidmaatschap 2019 aangaan en al spelen 
vanaf 1 november 2018. 
 

Vrienden van Golfclub Cromstrijen 
Speelt u graag op de mooiste baan van Zuid-Holland en Noord-Brabant 
maar wilt u geen lidmaatschap aangaan dan is de Vriendenkaart ideaal. 
Per kalenderjaar 40 keer spelen.  
 
40 dagkaarten voor de fraaie compact course 9H € 600,00  
40 dagkaarten voor de prachtige championship course 27H € 1000,00  
 

Golfen in de Hoeksche Waard 
 

 
Kom ervaar en geniet! 

 

Go & Play kaart 
Slechts af en toe spelen, alleen óf met een golfrelatie? 
 
5 dagkaarten voor de fraaie compact course, mogelijk met één 
introducee. voor € 119,00 
5 dagkaarten voor de prachtige championship course, mogelijk met één 
introducee voor € 219,00 
 

Introductielidmaatschap 
Volledig speelrecht o.a. deelname aan wedstrijden 
Betaling via automatische incasso 
9H Na 24 maanden worden de participaties op uw naam gesteld en 
wordt de contributie verlaagd tot € 58,50 per maand. 
27H Na 36 maanden worden de participaties op uw naam gesteld en 

wordt de contributie verlaagd tot € 97,50 per maand. 

 

Vriendenkaart 
40 dagcontributiekaarten, zonder deelneming aan wedstrijden 
Toegang tijdens receptie openingstijden 
Per persoon 1 kaart tijdens één kalenderjaar 
Betaling in zijn geheel bij aanschaf 

 

Go & Play 
Vijf keer spelen op de 9- of 18 holes baan voor een zeer voordelig tarief. 
Persoonsgebonden kaart 
Per persoon 1 kaart tijdens één kalenderjaar 
Per rit één introducé toegestaan tegen één rit/knipje  
Ritten mogen meegenomen worden naar het volgende jaar 
Betaling in zijn geheel bij aanschaf 

 
 

Go&Play 5x 
€ 119,00  9H 

€ 219,00 18H 

 

Vriendenkaart 
€ 1000,00 18H 

€ 600,00 9H 

27H speelrecht 

€ 115,00 p/mnd.* 

9H speelrecht 

€ 67,50 p/mnd.* 

Golfclub Cromstrijen  Veerweg 26   Numansdorp  0186 65 44 55 www.golfclubcromstrijen.nl 


