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Drentsche Golf & Country Club

Drentsche Golf & Country Club
Privé-lidmaatschap
Golfvereniging ‘De Drentsche’
In de bosrijke omgeving van Zeijen even ten noorden van Assen, bevindt zich De Drentsche
Golf & Country Club. Deze voor het Noorden unieke golfbaan met haar 27 wedstrijdholes en 9
oefenholes maakt deel uit van een groot open natuurgebied. Maar liefst 140 ha hiervan is
gereserveerd voor de ongekend ruim opgezette golfbaan.
Baan
Met haar 27 wedstrijdholes (NGF A-status) en 9 oefenholes is de Drentsche Golf & Country
Club de grootste baan van het Noorden. De architect van de baan, Gerard Jol, is er uitstekend
in geslaagd om landschap en sport op een creatieve manier te combineren. Het resultaat is
een prachtige baan met veel reliëf, ruime greens en spectaculaire waterpartijen. Zo is het gele
parcours open en komt u met spelen diverse waterhindernissen tegen. Het rode parcours
heeft een paar bosholes, kent holes met uitdagende grote waterpartijen en een paar holes
omzoomd door struiken. Het witte parcours is aangelegd in een bestaand bosperceel. Deze
ruim opgezette baan biedt een regelrechte uitdaging voor alle golfers en voor hen die willen
beginnen met golfen.
Clubhuis
Het clubhuis staat op een fantastische locatie met een fraai vergezicht op de bossen. Dit in
combinatie met de grote waterpartijen grenzend aan het terras en de aankomst van de 9e en
18e hole zullen het verblijf in het clubhuis tot een waar genoegen maken. Uiteraard heeft het
clubhuis een uitstekend geoutilleerd restaurant waar u kunt lunchen en dineren met vrienden
en medegolfers.
‘De Drentsche’
De Drentsche Golf & Country Club is de thuisbasis voor golfvereniging ‘De Drentsche’. Met
het privé-lidmaatschap verkrijgt u speelrecht op de 36 holes baan van De Drentsche Golf &
Country Club. Daarnaast kunt u als lid meedoen aan verenigingswedstrijden en u kunt uw EGA
handicap registreren. Tevens bent u lid van de Nederlandse Golf Federatie. De contractuele
relatie tussen de vereniging en de exploitant volgt het nieuwe model van de Nederlandse Golf
Federatie, zodat de rechten naar de leden toe professioneel gewaarborgd zijn.
Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.dgcc.nl. Uiteraard kunt u
ons ook telefonisch bereiken: 0592-379680. Mocht u de Drentsche Golf & Country Club willen
bezoeken dan bent u uiteraard van harte welkom!
Aanmelding
Mocht u zich willen aanmelden als privé-lid dan kunt u bijgevoegd antwoordformulier invullen
en opsturen. Vergeet niet twee (gelijke en recente) pasfoto’s bij te voegen.

FINANCIELE VOORWAARDEN & AANMELDING

| € 97
97 LIDMAATSCHAP |

Maandelijkse Betaling
In 12 maandelijkse termijnen á € 97 voldoet u een jaar contributie, heeft u onbeperkt
speelrecht en bent u volwaardig lid van Golfvereniging De Drentsche. De maandelijkse zullen
ingaan op de 1e dag van een willekeurige kalendermaand. Indien de contributie jaarlijks wordt
verhoogd via indexatie, zal de nieuwe incasso worden uitgevoerd op de 1e van de maand
januari.

Aanmelding
Na ontvangst van uw lidmaatschapsaanvraag ontvangt u van de Drentsche Golf & Country
Club een bevestiging. Tevens vragen wij uw EGA Handicap pas aan bij de Nederlandse Golf
Federatie en ontvangt u uw Bagtag als bewijs van clublidmaatschap voor aan uw golftas.
Vanaf de aanvangsdatum van het lidmaatschap kunt u uiteraard direct gebruik maken van de
faciliteiten.

Uitschrijving
Minimaal één maand voor het einde van het contractjaar kan het lidmaatschap via een
aangetekende brief, worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd, dan is het lid gehouden
tot het betalen van de contributie voor het nieuwe speeljaar.

AANMELDINGSFORMULIER PRIVÉLIDMAATSCHAP
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Golfvereniging ‘De Drentsche’:
Achternaam

:___________________________________________

Voornamen

:___________________________________________

Adres

:___________________________________________

Postcode

:___________________________________________

Woonplaats

:___________________________________________

Telefoon

:___________________________________________

E-mail

:___________________________________________

Man / Vrouw

:__________

Geboortedatum: _____ / _____ / __________

Wat is uw huidige EGA handicap

:__________

Bent u momenteel lid van een Golfclub:

ja / nee *

Indien ja, welke Golfclub

:___________________________________________

Wordt De Drentsche uw homecourse:

ja / nee *

Indien ja, handicapmutatie & stamkaart van uw vorige club meesturen

Aanvangsdatum lidmaatschap : _____ / ____ / __________
Ondergetekende is op de hoogte van de financiële verplichtingen behorend bij het lidmaatschap.

Datum

:_____ / _____ / ___________ Handtekening :______________________________

Formulier gaarne ondertekend 1 retour sturen naar:
Drentsche Golf & Country Club BV
Ten Oeverstraat 13
9489 TH ZEIJERVEEN
E-mail: info@dgcc.nl
* doorhalen wat niet van toepassing is

1

Indien u minderjarig bent dan verzoeken wij u dit formulier te laten ondertekenen door ouder/voogd

DOORLOPENDE MACHTIGING
SEPA
Naam:

Drentsche Golf & Country Club BV

Adres:

Ten Oeverstraat 13

Postcode:

9489 TH

Woonplaats: Zeijerveen

Land:

Nederland

Incassant ID: NL32ZZZ040658320000

Kenmerk machtiging: Contributie
Reden betaling:

Maandelijks lidmaatschap

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Drentsche Golf & Country Club BV om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Drentsche Golf & Country Club BV.
De incassobedragen van € 97,00 per maand, zullen maandelijks geïncasseerd worden op de eerste van
de maand.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

_______________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________

Postcode:

_______________________________________________________

Woonplaats:

_______________________________________________________

Land:

_______________________________________________________

E-mail:

_______________________________________________________

IBAN:

_______________________________________________________

Bank Identificatie (BIC): _______________________________________________________
Plaats en Datum:

_______________________________________________________

Handtekening:

_______________________________________________________

