Tarieven Golfschool Gent 2022 (incl. BTW) (*)
Lidgeld per kalenderjaar:
lidgeld
lidgeld
lidgeld
lidgeld
lidgeld

volwassenen:
volwassen partners:
junior tot 13 jr:
junior tot 21 jr:
studenten tot 25 jr:

650
625
165
280
350

(mits gedomicilieerd op zelfde adres)
(mits studentenkaart + inschrijvingsbewijs)

Federale bijdrage volwassene vanaf 22 jr:
Federale bijdrage junioren tot 21 jr:
Practice:

60 euro
14 euro

Leden : gratis (incl. ballen in bezit van hun ballenkaart (***))
Gefedereerde niet leden (**): 10 euro (junior 7 euro tot 13 jr)
incl. 2 manden ballen (130 st.)
extra mand ballen €3

Greenfee niet leden (incl. practice) (**):

week: 18 euro

weekend: 25 euro

Indoor Golf :
Leden:

20 euro/uur (met max. 4)....extra 10 euro/genodigde (**)
70 euro/uur inclusief les
Niet-leden (enkel met les mogelijk): (**) practice 10€ + 70 euro/uur

Degressieve tarieven volwassenen:
01/06 tot 31/12
01/07 tot 31/12
01/08 tot 31/12
01/09 tot 31/12
01/10 tot 31/12 van volgend jaar
Introductiepakket:

Nieuw lid
545 euro
515 euro
455 euro
405 euro
765 euro

Partner
515 euro
495 euro
435 euro
385 euro
715 euro

(prijs: 150 euro - eenmalig)

De gelegenheid om kennis te maken met de golfsport, inclusief :
- 4 weken lidmaatschap…ballen gratis (***)
- Privé-Golfinitiatie: 3 maal half uur les met Pro/Initiator met o.a. leren ballen slaan,
putten en chippen.
Dit pakket start vanaf de eerste les.
Maandelijkse groep golfinitiatie – zie kalender: (prijs: 10 euro pp)
1,5u initiatie met o.a. kennismaking golfsport, uw eerste ballen slaan op onze Driving Range en
putten op de puttinggreen.
Aansluitend kennismaking met onze club en zijn mogelijkheden om eventueel te beginnen
golfen ….(minimum leeftijd 10 jaar).
Privé-Golfinitiatie’s voor beginners: (max. 2 x ter introductie):
1 persoon:
2 personen:
Voor groepen vanaf 5 personen:

38 euro/30 min.
76 euro/uur
28 euro/uur/per persoon

Privé-lessen:
Leden:
Niet-leden met federale kaart (incl. practice):

half uur
30 euro
40 euro

per uur
58 euro
68 euro (**)

Verhuur vergaderzaal: (reservatie secretariaat of Golflounge)
Per halve dag:
40 euro
Gebruik van beamer/overhead-projector/flipchart/wireless
Internetverbinding mogelijk.
Catering/restaurant en/of eventuele andere consumpties zijn rechtstreeks met de Lounge of
secretariaat te regelen.

(*) prijzen onder voorbehoud van wijzigingen; zie website www.golfschool-gent.be
(**) (C-club gefedereerde niet leden : extra 5€)
(***) De kaart is gratis. Je betaalt enkel 10€ waarborg. Die krijg je terug wanneer je het niet-beschadigde pasje inlevert bij einde
lidmaatschap. Als je de kaart verliest of beschadigt is, betaal je 10€ als nieuwe waarborg.

