
 

 

 

 

 Inschrijfformulier Golfschoollidmaatschap 

 

Ondergetekende:  

Naam:   _______________________________ Roepnaam_________________________                                     

Geboorte datum: ____/____/____  M/V                                                                                                                                

Adres:  __________________________________________________________________                         

Postcode:  __________________________________________________________________                              

Woonplaats:  __________________________________________________________________                             

E-mail:  ________________________________ Tel:_______________________________ 

Golfvaardigheid: Beginner / Baanpermissie / Hcp 54-36 / onder Hcp 36 

 

Geeft zich op voor het aangekruiste Golfschool Jaar Lidmaatschap en verklaart bekend te zijn met de                          

voorwaarden als in de Flyer/Brochure vermeld. 

 O BOGEY O  PAR  m.i.v. 1 januari   € 70,00 p/mnd. Totaal € 840,00 p/jr.  

 O  BOGEY O  PAR  m.i.v. 1 april    € 75,00 p/mnd. Totaal € 675,00 p/jr.   

 O BOGEY  O PAR  m.i.v. 1 juli   € 85,00 p/mnd. Totaal € 510,00 p/jr. 

O Proeflidmaatschap m.i.v. 1 oktober   € 55,00 p/mnd. Totaal € 165,00 t/m 31 dec. en loopt 

      automatisch door in € 70,00 p/mnd. m.i.v. 1 januari 

Indien het proeflidmaatschap wordt aangegaan loopt dit vanaf januari automatisch door in BOGEY of 

PAR mits opgezegd voor 1 december van hetzelfde kalenderjaar. 

Golfclub Cromstrijen verzorgt de automatische incasso voor de Golfschool. 

Hiervoor dient u bijgaande “machtiging doorlopende SEPA incasso algemeen” in te vullen en 

ondertekend samen met het inschrijfformulier aan te leveren. 

 

Getekend op: ________/__________/__________ 

 

Handtekening Golfschoollid  Handtekening Golfschool Cromstrijen 

 

……………………………….  …………………………………………. 
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Gegevens incassant 
 
 
Naam:   Golfclub Cromstrijen 
Adres:   Veerweg 26 
Postcode/woonplaats: 3281 LX Numansdorp 
Land:   Nederland 
Incassant-ID:   NL65ZZZ403240750000 
Kenmerk machtiging: _____________________(in te vullen door Golfclub Cromstrijen) 
 
Door ondertekening geeft u toestemming aan: 

 Golfclub Cromstrijen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en 

 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Golfclub Cromstrijen. 

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Deze machtiging geldt voor doorbelastingen met betrekking tot: 
(s.v.p. aankruisen hetgeen van toepassing is) 
 

O BOGEY  O PAR   12 termijnen van € 70,00 m.i.v. 1 januari 

O BOGEY  O PAR     9 termijnen van € 75,00 m.i.v. 1 april 

O BOGEY  O PAR     6 termijnen van € 85,00 m.i.v. 1 juli 

O BOGEY  O PAR     3 termijnen van € 55,00 m.i.v. 1 oktober en loopt automatisch door in 

     12 termijnen van € 70,00 m.i.v. 1 januari 
 
Naam:   ______________________________________________________________ 

Adres:   ______________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  ______________________________________________________________ 

Land:   ______________________________________________________________ 

IBAN nummer:   ______________________________________________________________ 

 
Plaats en datum:     Handtekening Golfschoollid 
 
 
 
…………………………………    ……………………………………. 


