
 

 

 

 

Pitch&Putt Golf Esonstad  
Abonnementsformulier 2021 

Hierbij verstrek ik mijn gegevens voor een abonnement bij Pitch&Putt Golf Esonstad: 
 

Persoonlijke gegevens  

Voornaam:  

Tussenvoegsel:  

Achternaam:  

Geslacht: M / V 

Geboorte datum (dd/mm/jj):  

Adres gegevens  

Straatnaam:  

Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats  

1e telefoonnummer (vast)  

2e telefoonnummer (mobiel) 06- 

E-mail adres:  

Bankgegevens  

Bank rekening nummer:  

Naam rekeninghouder:  

Naam en plaats Bank:  

 
De door mij gekozen abonnementsvorm is als volgt (aankruisen wat van toepassing is): 

Betaalwijze: Prijzen per abonnementsvorm per seizoen (1 maart tot 1 dec 
2021) 
. 

 Volw./seizoen Jeugd/seizoen Ochtend Door-de-week 

1x per jaar volledig 
vooraf 

€ 315,00 

 
 

€ 87,50 

 
 

€ 112,00 

 
 

€195,00 

 
 

Op basis van mijn keuze wordt een factuur door Coöperatieve vereniging Esonstad U.A. gestuurd. 
Het abonnement wordt voor 1 seizoen afgesloten.  Bij afsluiting gedurende het seizoen wordt de 
abonnementsprijs versleutelt naar de resterende maanden. 
 
Ik verklaar de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en mij op de hoogte gesteld de hebben 
van de geldende voorwaarden op de Pitch & Putt golfbaan van Landal Esonstad. 
 
Afmeldingen dienen schriftelijk of per email gedaan te worden, voor 1 februari van het nieuwe 
seizoen. 
 
Ik ga akkoord :                (handtekening) 
 
 
Naam  :      Datum :  
 



 
 

  

 

Algemene voorwaarden abonnementhouders 
Pitch & Putt Esonstad 

 
Voor de abonnementhouders zijn de algemene voorwaarden 

van toepassing die op de website van Pitch & Putt Esonstad 

staan vermeld, met de volgende uitzonderingen/aanvullingen: 

 

Rechten & plichten abonnementhouders 

 

− Je hebt als abonnementhouder het recht om, binnen de openingstijden van 

de baan, onbeperkt gebruik te maken van de baan. De werkelijke 

speeltijden zijn afhankelijk van welk soort abonnement je hebt 

aangeschaft. 

− Je dient je als abonnementhouder te allen tijde te houden aan de huisregels 

van de baan. Bij ernstige overtreding van (huis-)regels kan je worden 

buitengesloten van competitie en/of speelrecht op de baan. 

 

Rechten & plichten baan 

 

− De ondernemer houdt zich het recht voor om de baan te sluiten voor NPPF- 

of commerciele activiteiten. 

− De ondernemer heeft het recht om grotere groepen, welke vooraf 

gereserveerd hebben, voorrang te verlenen op abonnementhouders. 

− De ondernemer draagt tijdig zorg voor een actuele abonnementspas. 

− Indien er een ledenspeel moment wordt georganiseerd, hebben alle leden 

ongeacht lidmaatschapsvorm recht op deelname. 

− Indien er een ledenwedstrijd of evenement wordt georganiseerd, hebben 

alle leden ongeacht lidmaatschapsvorm recht op deelname. 

− De ondernemer houdt zich het recht voor om bij evenementen een 

vergoeding te vragen bovenop het lidmaatschap. 

 

Betalingscondities 

 

− Betaling geschied vooraf per jaar. 

− Bij vooruitbetaling van een jaar, is het niet mogelijk geld terug te krijgen 

als je voortijdig het abonnement opzegt. 

− Bij toetreding gedurende het jaar wordt een versleuteling voor de 

resterende maanden gebruikt. 

 

Overig 

 

− Indien je wenst te spelen op drukke dagen en/of in het weekend, dan is 

vooraf melden aan de balie zeer gewenst. Dit om teleurstellingen te 

voorkomen. 

− Gegevens van de abonnementhouders zullen niet aan derden worden 

verstrekt voor commerciele doeleinden, mits anders aangegeven door 

abonnementhouder. 
 


