
* Gaarne een kopie van de huidige NGF pas om uw handicapgegevens in onze registratie over te 
nemen.  
 

NGF-registratie  EGA HANDICAP 

 

Golfbaan Schinkelshoek registreert uw EGA handicap voor maar € 25,- 
per jaar! Niet-leden betalen € 40,- per jaar, maar ontvangen twee gratis 

greenfee 9 holes t.w.v. € 34,-. Nu met GRATIS overstap service! 
 
Ondergetekende:  
Voorletters: ............. M/V Voorvoegsel: ……… Achternaam:…….......................................  
 
Adres:……………………………………………………………………………………………….  
 
Postcode: …….....................Woonplaats:………………………………………………………  
 
Telefoonnummer: …………….…………………Mobielnummer:………………………………  
 
Emailadres: ...............................................................................  
 
Geboortedatum: …….................................................................  
 
Golfbaan Schinkelshoek lidnummer: …………….…………………………………  
 
* NGF-nummer: …..………*Huidige EGA handicap: ………  
 
* Huidige organisatie NGF-registratie:…………………………………………………………..  
 
Gratis overstapservice? Ja / nee / n.v.t.  
Ja, ik maak gebruik van de gratis overstap service en heb zelf nog niet opgezegd bij mijn huidige 
organisatie. Hierbij machtig ik Golfbaan Schinkelshoek om namens mij de NGF-registratie op te 
zeggen bij mijn huidige organisatie. Let op uw eventuele opzegtermijn bij uw huidige club! 
  
Helaas geldt dit NIET voor ANWB-leden, Stichting Registratie Golf leden en Stichting Golfsport leden. 
Deze dienen zelf op te zeggen!!  
 
Ondergetekende geeft zich hierbij op voor de registratie bij Golfbaan Schinkelshoek van:  
EGA handicap en verklaart zich te zullen houden aan de regels die de NGF heeft vastgesteld voor de 
registratie. Bij de registratie is inbegrepen WA verzekering, lidmaatschap van de NGF en U ontvangt 
periodiek het magazine ‘GOLF.nl’.  
 
Paraaf NGF-team: ……  
 
Op 26 november 2010 is de wet van Dam aangenomen en op 1 januari 2012 geïmplementeerd. 
Nieuw in deze wet is dat overeenkomsten voor 1 jaar alleen maar kunnen worden aangegaan met een 
uitdrukkelijke wilsovereenkomst uwerzijds.  
 
De betaling voor uw NGF pas ad € 25,00 (€ 40,00 voor niet-leden) en geldig tot 1 maart van het 
volgende jaar wordt door u contant voldaan of per pin bij de receptie van Golfbaan Schinkelshoek. De 
registratie gaat pas in na ontvangst van de betaling.  
 
Datum: ……………………………………….  
 
Plaats: …………………………………………Handtekening:………………………………………… 

 
Golfbaan Schinkelshoek is verheugd dat u ons heeft gekozen als uw home course. Wij wensen u veel 
speelplezier en succes in het golfspel. 


