
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
'Speler 18 holes Championship Course + 9 holes Peelrijtbaan' 

De ondergetekende 

Achternaam                : _____________________________________________________ m/v* 

Roepnaam                  : _____________________________    Voorletters:  ___________ 

Adres                           : _____________________________________________________ 

Postcode                     : _________________ Woonplaats:   ________________________ 

Geboortedatum         : _____________________________________________________ 

Geboorteplaats          : _____________________________________________________ 

Telefoon                      : _____________________________________________________ 

E-mailadres                 : _____________________________________________________ 

Verklaart:  

1. Met de te Someren gevestigde besloten vennootschap "De Swinkelsche Golfbaan BV” een   

    speelovereenkomst te willen aangaan, houdende de verkrijging van een recht tot beoefening van  

    de golfsport op de door de vennootschap geëxploiteerde golfaccommodatie gelegen te Someren  

    aan de Maarheezerdijk 10, onder de op de achterzijde van dit formulier vermelde voorwaarden en  

    bepalingen; 

2. GVB           : ja/nee* 

3. Handicap  : _________  Huidig GSN nummer : _______________________________ 

 

4. Wil wel/niet lidmaatschap van Golfvereniging de Swinkelsche 

5. De Swinkelsche als home course:  ja/nee*, want mijn home course is:_______________________ 

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden (te downloaden op onze website) en de verwerking 
van mijn persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals beschreven in de privacyverklaring  op de 
website van Golfbaan de Swinkelsche. 
 

6. Ingangsdatum  : _________ 

 

Getekend te _______________________      Datum _____________________________ 

 

Handtekening : _____________________________ 

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 



 

 

 

 

1. De speelovereenkomst tussen de vennootschap en de ondergetekende komt tot stand en gaat  in 

zodra de vennootschap de ondergetekende heeft bevestigd  de speelovereenkomst met 

ondergetekende aan te gaan. De vennootschap zal deze bevestiging aan de ondergetekende 

verzenden indien en zodra: 

a. de vennootschap dit aanmeldingsformulier getekend door de ondergetekende heeft ontvangen; 

b. de ondergetekende het uit hoofde van de speelovereenkomst  gefactureerde bedrag aan de 

vennootschap heeft voldaan; en 

2. Zodra de speelovereenkomst tussen de ondergetekende en de vennootschap is aangegaan 

verkrijgt de ondergetekende het speelrecht als omschreven in de Algemene Voorwaarden voor 

speelovereenkomsten van Golfbaan De Swinkelsche BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de 

speelovereenkomst van toepassing en te downloaden via de website www.swinkelsche.nl. De 

ondergetekende verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en 

geheel bekend te zijn met de inhoud daarvan. 

3. De actuele speelvergoeding voor het betreffende speeljaar staat op de website van Golfbaan De 

Swinkelsche.  Deze speelovereenkomst geldt voor zowel de Championship Course als de Peelrijtbaan 

van Golfbaan De Swinkelsche. Dit bedrag wordt met € 50,- verhoogd zijnde het lidmaatschap voor 

Golfvereniging De Swinkelsche inclusief digitale NGF pas. Indien men hiervan geen gebruik wil maken 

dient men dit uiterlijk binnen 1 maand na afsluiten van de speelovereenkomst kenbaar te maken aan 

de vennootschap. Wanneer een persoon op een later tijdstip dan 1 januari lid van Golfbaan De 

Swinkelsche wenst te worden, zal de speelvergoeding naar rato van het aantal resterende maanden 

van het jaar worden berekend. De contributie voor het lidmaatschap van de Golfvereniging wordt 

niet naar rato berekend. 

4. Bij opzegging van het lidmaatschap lopende het kalenderjaar, blijft de volledige contributie 

verschuldigd. 

5. Er worden géén inschrijfkosten berekend.  

 

 


