HARTELIJK WELKOM OP GOLFCLUB CROMSTRIJEN

Geachte gasten,
Wij heten u van harte welkom op Golfclub Cromstrijen.
Samen moeten wij ons wel houden aan het protocol golfsport, dat is opgesteld door o.a. de NGF.
Daarin staan de voorwaarden voor het gebruik van de golfbaan. De belangrijkste punten uit dat
protocol en de uitwerking daarvan voor onze gasten hebben wij hieronder opgeschreven. Met uw
bezoek stemt u in met onderstaande bepalingen en verklaart u deze te zullen naleven.

ALGEMEEN
▪ Houd 1,5 meter afstand van andere gasten.
▪ Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38oC).
▪ Blijf thuis als iemand in uw huis koorts (vanaf 38oC) en/of benauwdheidsklachten heeft.
▪ Ga vóórdat u naar de golfclub komt naar het toilet.
▪ Was vóór en ná het golfen uw handen, minimaal 20 seconden.
▪ Houd hetzelfde tempo aan als andere flights. Bij door u veroorzaakt oponthoud, laat u door.
▪ Vermijd fysiek contact met andere golfers, personeel, pro, etc. en hun spullen.
▪ Volg de aanwijzingen van de marshals, het personeel en de pro op. Doet u dat niet, dan kan u
de verdere toegang tot het golfcomplex worden ontzegd.
▪ Bezoeken van het golfcomplex is alleen toegestaan als u een starttijd heeft gereserveerd.
▪ Bezoeken van het golfcomplex gebeurt op eigen risico; kans op (corona)besmetting is niet
uitgesloten.
▪ Met het oog op
- het door de gemeente Hoeksche Waard gegeven registratieadvies,
- het retourneren van gevonden voorwerpen, alsmede
- het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en acties van
Golfclub Cromstrijen,
verstrekken onze gasten, alvorens hun ronde te starten, hun naam, woonplaats, e-mailadres en
telefoonnummer aan de receptie. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform het
privacyprotocol van Golfclub Cromstrijen, dat is gepubliceerd op de website
www.golfclubcromstrijen.nl.
▪ Huur van golfsets is niet mogelijk.
RECEPTIE
▪ U kunt zich bij het raamloket (golfbaanzijde receptiegebouw) aanmelden. Indien toegang tot het
receptiegebouw noodzakelijk is, dient een geldige QR-code te worden getoond.
▪ Alleen PIN-betalingen worden geaccepteerd.

CLUBHUIS | RESTAURANT
▪ Toegang tot het clubhuis en het restaurant vindt plaats via de schuifdeur van het restaurant aan
golfbaanzijde (onder de terrasoverkapping). Een geldige QR-code dient te worden getoond.
BAANBAR
▪ De toiletten zijn geopend.
▪ Het watertappunt buiten (oostzijde) is geopend.
BAAN
▪ De baan is qualifying, tenzij bij de receptie anders aangegeven.
▪ Doorlaten is verplicht.
HANDICARTS
▪ Maximaal 2 personen per handicart. Een mondkapje wordt geadviseerd wanneer de gebruikers
niet tot hetzelfde huishouden behoren.
▪ Volg de aanwijzingen omtrent desinfectie op.
DRIVING RANGE | OEFENGREENS
▪ De driving range is geopend.
▪ Oefengreens zijn beschikbaar.
STARTEN | STARTTIJDEN
▪ Alleen na reservering van een starttijd kunt u een golfronde spelen.
▪ Starttijden reserveert u via www.ikgagolfen.nl.
▪ Het startinterval bedraagt 8 minuten.
▪ Voordat u naar de eerste tee gaat, meldt u zich aan bij de receptie van de golfclub.
▪ Het gebruik van digitale scorekaarten wordt aanbevolen (via golf.nl).
Bij vragen over alles wat hierboven is geschreven kunt u contact opnemen met de receptie van de
golfclub:
▪ receptie@golfclubcromstrijen.nl
▪ 0186 – 65 44 55
Wij wensen u veel golfplezier!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Golfclub Cromstrijen

