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        Maandtarieven Golfbaan Landgoed Bleijenbeek 
              2017-2018 

  Onderstaande maandverdeling wordt gehanteerd bij het afsluiten van een maandlidmaatschap op de Championship Course of de Par 3-4 Baan.  
  Bij opzegging na het eerste volle jaarlidmaatschap, gedurende een speeljaar, hanteren wij ook onderstaande tariefverdeling. 
 
 

Lidmaatschappen                             

    Tot. Bij voll. Jaar Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Persoonlijk  
jaarlidmaatschap CC   € 1.202,00 € 35,94 € 35,55 € 74,22 € 209,39 € 209,39 € 209,39 € 189,07 € 189,07 € 150,01 € 150,01 € 74,22 € 35,94 

Persoonlijk 
jaarlidmaatschap P 3-4   € 808,00 € 24,16 € 24,16 € 49,89 € 140,75 € 140,75 € 140,75 € 127,10 € 127,10 € 100,84 € 100,84 € 49,89 € 24,16 

Persoonlijk jeugd 
jaarlidmaatschap  
(tot en met 11 jaar)   € 250,00 Opzegging na het eerste jaar zullen de niet genoten lessen evenredig teruggestort worden. 

Persoonlijk jeugd 
jaarlidmaatschap  
 (12 tot en met 18 jaar)   € 325,00 Opzegging na het eerste jaar zullen de niet genoten lessen evenredig teruggestort worden. 

Persoonlijk jeugd 
jaarlidmaatschap  
 (19 tot en met 21 jaar)   € 325,00 €  9,72 € 9,72 € 20,07 € 56,62 € 56,62 € 56,62 € 51,12 € 51,12 € 40,56 € 40,56 € 20,07 €  9,72 

      
 

                      

Wanneer men meerdere maanden lidmaatschap gebruikt heeft hanteren wij een korting op de totaalprijs 
      1 t/m 3 maanden:     Totaal som van de gebruikte maanden             

4 t/m 6  maanden :    5% korting op de som van de gebruikte maanden             

7 t/m 11 maanden :    10% korting op de som van de gebruikte maanden             

                              

Alle bovenstaande bedragen zijn incl. BTW en in euro's en kunnen elk jaar worden aangepast conform de Nationale Prijs Indexcijfer. 
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