Damme,

Betreffende: Uw aanvraag package 2019
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Een woordje uitleg ter introductie aangaande uw aanvraag tot lidmaatschap, gedurende 3 maanden
in de Damme Golf and Country Club.
Na een eerste gesprek met Chris Morton mag u starten. U kan een afspraak bekomen op het
secretariaat.
Uitgezonderd het groot parcours, bent u toegelaten om al de faciliteiten van de club te gebruiken,
d.w.z. een outdoor- en indoor practice, putting green, compact course 9 holes, clubhouse,…
Het nodige materiaal wordt ter uwer beschikking gesteld en u krijgt toegang tot de compact course
(9 holes). Doch het is enkel en alleen de Pro die u kan toelating geven om de compact course te
betreden.
De liefhebbers die, gedurende een periode van 3 maanden, een volledig lessenprogramma volgen,
hebben alle kansen om nadien een volwaardig lid te worden mits het aanvragen van een
lidmaatschap.
Voor alle verdere inlichtingen zijn wij steeds ter uwer beschikking op het secretariaat.
Met de meeste hoogachting

Chris Morton en het Damme Team

Tarieven Package 2019

VOLWASSENE

JUNIOR (t/m 21 jaar)

Lessenpackage

775,00 €

650,00 €

Zonder huur clubs

700,00 €

575,00 €

Bijkomende persoon

400,00 €

275,00 €

Zonder huur clubs

325,00 €

200,00 €

➢
➢
➢
➢

voorlopig lidmaatschap (3 maanden) van de DGCC.
8 privé-lessen (1u), omvattende een volledig opleidingsprogramma.
volledig trainingsprogramma door de Pro opgevolgd.
vrij gebruik van onze installaties en accomodaties (driving range, indoor, putting green, compact
course 9 holes, clubhouse, ...).
➢ vrij gebruik van de practice ballen.
➢ formule geldig voor zowel één persoon als voor twee personen. (familie, vrienden)

bij het huren van een set clubs wordt er per persoon een som van 200,00 € gevraagd als waarborg.
Dit bedrag wordt, na het terugbrengen van de clubs op einde package, terugbetaald.

Lidnr.:
FOTO

Fed. Nr.:

I-pass.:

Aanvraag package 2019

NAAM : ………………………………………………………………………………………..
VOORNAAM : …………………………………………………………………………….…
ECHTGENOOT OF ECHTGENOTE VAN : ………………………………………………..
GEBOORTEPLAATS & GEBOORTEDATUM : ………………………………………….
NATIONALITEIT : …………………………………………………………………………….
TEL. PRIVAAT : ………………………………………...…………………………………….
TEL. GSM : ………………………………………...………………………………………….
ADRES PRIVAAT : ……………………………………………………………………….….
….……………………………………………………………………….
EMAIL : ……………………………………………………………………………………….
NAAM FIRMA : ……………………………………………………………………………….
ADRES BUREEL : ……………………………………………………………………….…..
….……………………………………………………………………….
TEL. BUREEL : …………………………………...………………………………………….
BEGINDATUM : …………………………………...………………………………………….
EINDDATUM : ..…………………………………...………………………………………….
PRO :

Mathieu

-

Olivier

-

Andy

BEDRAG : …………………………………...…………………………………………….….
WAARBORG (200,00 €/pp set) : ja

-

neen

•

Heeft kennis genomen van de voorwaarden tot toetreding club en het reglement
van inwendige orde waarin de privacyverklaring van de club werd opgenomen.
□ Ja
□ Neen

•

Uw kandidatuur zal slechts bestudeerd worden wanneer dit formulier volledig
ingevuld en ondertekend is (1 formulier per persoon)

•

De toetredingsaanvragen van kandidaten in leeftijd jonger dan 18 jaar dienen
vergezeld te zijn van de toelating van hun ouders.

Handtekening & Datum
Pro:…………………………………….
Voldaan:……………………………….
……………………………………….

Waarborg:……………………………..

