MACHTIGINGSFORMULIER 2021
Voor een doorlopende machtiging voor maandelijkse incasso

Ondergetekende:

(op dit formulier is onze privacy policy van toepassing)

Achternaam

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorletters

……………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

………………………………………………………. Woonplaats

Telefoon nr:

……………………………………………….

Mobiele nr:

………………………………………………
…………………………………………………..

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens
Bedrijf
(indien
gewenst):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uw IBAN rekeningnummer:

Ten name van:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Machtigt:
Openbare Golfclub Dronten BV
De Pan 2
8252 LG Dronten
IBAN NL 21 RABO 0303049987

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de
kosten van de jaarkaart en/of pakket zilver/goud af te schrijven van de bankrekening van
ondergetekende

Ondertekend d.d.: ……………………………………………….

Te:

Handtekening*: ………………………………………………

……………………..………………………………

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

de Pan 2 - 8252 LG Dronten | 06-11369626 | info@openbaregolfclubdronten.nl

Voor de actueel geldende prijzen van de pakketten i.c.m. de jaarkaart van uw keuze zie
de tarieven op www.openbaregolfclubdronten.nl

JAARKAARTEN

2021

incl. NGF lidmaatschap en hcp registratie

(prijzen worden jaarlijks geïndexeerd)

De looptijd is 12 maanden. Opzegtermijn is 1 maand voor afloop van uw jaarkaart

in 1 keer

p/maand

☐

Jaarkaart alle dagen

€ 549,-

€ 48,-

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Jaarkaart maandag t/m donderdag

€ 449,-

€ 40,-

Jaarkaart als bewoner van de Golfresidentie/Parkresidentie

€ 350,-

€ 31,-

Twilight jaarkaart (apr-okt na 18 u./okt-apr na 15u.)

€ 249,-

€ 23,-

Combi-lidmaatschap OGD + GRD (9+9 = 18 holes)

€ 850,-

€ 73,-

Combi-lidmaatschap OGD + GRD (9+18 = 27 holes)

€ 1070,-

€ 91,-

Bedrijfsjaarkaart (1 persoon) + 2 x 9 holes greenfee

€ 599,-

€ 62,-

1 Bedrijfsjaarkaart + 1 wildcard (niet persoonsgebonden)

€ 1149,-

€ 98,-

Jeugd jaarkaart (t/m 17 jaar)

€ 99,-

€ 10-

Jongeren jaarkaart (t/m 24 jaar)

€ 129,-

€ 13,-

Jaarkaart jong volwassene (t/m 30 jaar)

€ 309,-

€ 28,-

OGD - NGF handicap registratie + 2 x 9 holes greenfee
(kalenderjaar)

€ 85,-

☐

☐

ZILVER pakket:

☐

GOUD pakket:

Jaarkaart van uw keuze + Vrienden van
de OGD + 5 privélessen + € 50 driving
range tegoed

Jaarkaart van uw keuze + Vrienden van
de OGD + 10 privélessen + Dagelijks €
5,- driving range tegoed

Graag ook uw
lidmaatschap
aanvinken

Graag ook uw
lidmaatschap
aanvinken

