
Familielidmaatschap 
Golfen met de hele familie! 
Wanneer u en uw partner lid worden golfen uw kinderen of kleinkinderen het eerste jaar gratis. Bij een volledig lidmaatschap van 2 
ouders/verzorgers mogen uw kinderen t/m 21 jaar het 1e jaar gratis lessen volgen. 

 
Golfbaan Landgoed Bleijenbeek heeft verschillende soorten lidmaatschappen. 
Hieronder staan diverse mogelijkheden vermeld met daarbij de geldende tarieven. 

Jaarlidmaatschap Championship Course 
Speelrecht op alle dagen op Bleijenbeek 
Speelrecht o Welderen (ma-vr gehele dag en in 
het weekend na 13:30) 

Speel 
vergoeding 

LIDMAATSCHAPPEN 1 APRIL 2020 TOT 1 APRIL 2021 

Totale kosten 

Va. 13:00 uur     Ontvangst met koffie/thee & Limburgse  vlaai in het                        
     restaurant 
13:30 – 15:30     Golfclinic deel l; instructie, swingen, putten en chippen 
15:30 – 16:00      Pauze in het restaurant 
16:00 – 17:00     Golfclinic deel ll; wedstrijdje op de Pitch en Puttbaan en/of 
     9 holes par 3-4 baan 
Va. 17:00 uur     Borrel in het restaurant 
17:30 uur     Aanvang 3-gangen keuze dinner in het restaurant 

Een compleet dagje   
uit organiseren?  

Dan is het All Inn golfclinic 

arrangement de perfecte 

invulling. 

 

Je kunt  zelf bepalen op 

welke dag en wanneer je 

het wilt laten plaats vinden. 
Vanaf ontvangst alle drank * inbegrepen tot 3 uur na afloop van de clinic. 

*Koffie, thee, frisdrank, bier, wijn, en binnenlands gedistilleerd. 

  

RECREATIEGOLF  —  13,00 P.P. 
CLINIC 2 UUR  —  20,95 P.P. 
CLINIC 3 UUR  —  30,95 P.P. 
CLINIC 4 UUR  — 40,95 P.P.    
ALL-IN CLINIC  —  84,95 P.P. 

Clinics zijn te boeken vanaf 7 personen 

Het recreatiegolf is al mogelijk vanaf 1 

persoon 

  

TARIEVEN 

Koffie/thee & Limburgse vlaai ontvangst        va.   6,25 p.p. 
Lunch incl. koffie, thee, sap, melk en water     va. 13.50 p.p. 
Driegangen diner                                                  27,00 p.p. 
Plategerecht                                                    va. 12,75 p.p. 

  

KLEDING 
Wij adviseren je vrijetijdskleding te 

dragen.  

Je bent verplicht plat schoeisel te 

dragen in verband met het behoud 

van de baan. 

HORECA 

Het programma kan afgestemd worden op uw 

persoonlijke wensen. Zo kan een clinic 

onderbroken of afgesloten worden me een lunch, 

borrel of buffet.  

 

Enkele mogelijkheden in het kort: 

Informeer naar onze banquetingkaart voor alle 

mogelijkheden 

Voor meer informatie of reserveringen van een clinic kun je contact opnemen met Maud van Oijen 

op telefoon nummer: 0485 – 530084 of per e-mail m.vanoijen@bleijenbeek.nl 

Contributie Golfclub 

PRIVÉLIDMAATSCHAPPEN 

1284 75 1359 

Jaarlidmaatschap Par 3-4 baan Speelrecht 
op alle dagen op Bleijenbeek en Welderen 863 75 938 

Jaarkaart Pitch- en Puttbaan Speelrecht op 
alle dagen op Bleijenbeek en Welderen 

160 NVT 160 

JEUGDLIDMAATSCHAPPEN 
Jeugd jaarlidmaatschap t/m 11 jaar 
Incl 20 uur jeugdgroepslessen 

Jeugd jaarlidmaatschap 12 t/m 18 jaar 
Incl 20 uur jeugdgroepslessen 

Jeugd jaarlidmaatschap 19 t/m 21 jaar 

250 25 275 

300 50 350 

300 50 350 

STARTERSLIDMAATSCHAPPEN 

22 tot 26 jaar 

26 tot 30 jaar 

665 
877 

75 

75 952 
740 



VOORDELEN LIDMAATSCHAP 
• Tegen 20% korting op het weekgreenfeetarief 3 mensen introduceren in uw eigen flight 
• Gratis spelen op Schloss Haag te Geldern 
• Spelen tegen voordelig tarief op Elfrater Muhle in Krefel (niet voor par 3/4) 
• Met korting spelen op Golfclub Moyland 
• Meespelen aan alle clubwedstrijden 
• Korting bij alle banen van de SGNL – www.sgnl.nl 
• U hoeft geen starttijd te boeken om te kunnen spelen 
     - alle teesluitingen overzichtelijk op www.bleijenbeek.nl 
• U speelt gratis op golfbaan Landgoed Welderen 
• Wanneer u (klein)kinderen heeft onder de 21 en u beide lid bent dan spelen uw (klein)kinderen 1e jaar gratis en ontvangen zij het eerste jaar 

gratis lessen. 
 

Op www.bleijenbeek.nl/lidmaatschap vindt u alle details omtrent bovenstaande 
 
VOORWAARDE LIDMAATSCHAP 
• Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend jaar. 
• De Landgoed Golfkaart loop van 1 januari tot en met 31 december. 
• Alle lidmaatschappen hebben maandverdelingen welke vermeld staan op de achterzijde van het inschrijfformulier. Bij uittreding gedurende een 

speeljaar vindt restitutie plaats conform deze maandverdeling. 
• Aan bovenstaande speelvergoeding is onlosmakelijk een lidmaatschap van Golfclub Bleijenbeek verbonden. 
• Het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden. Opzegtermijn is één volle kalendermaand na het eerste speeljaar. Uw 

opzegging is definitief wanneer u een schriftelijk (of per e-mail) bevestiging heeft ontvangen van Golfbaan Landgoed Bleijenbeek. 
• De opzegtermijn voor het Businessclub contract is 3 maanden voor 1 april. 
• Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW, behalve bij het Businessclub contract. 
• Alle lidmaatschappen staan op naam en zijn niet overdraagbaar. 

Businessclub contract (jaarcontract) 
Speelrecht op alle dagen op Bleijenbeek en 
Welderen. 
Voor de complete inhoud van het lidmaatschap 
verwijzen we u graag naar het speciale overzicht 
hiervan 

LIDMAATSCHAPPEN 1 APRIL 2020 TOT 1 APRIL 2021 

Voor meer informatie of reserveringen van een clinic kun je contact opnemen met Maud van Oijen 

op telefoon nummer: 0485 – 530084 of per e-mail m.vanoijen@bleijenbeek.nl 

ZAKELIJKE CONTRACTEN 

2062 
Exclusief 9% BTW 

75 2137 

Volgend persoon 1710 75 1785 
HANDICAPREGISTRATIE  

95 NVT 95 
Landgoed Golfkaart 
NGF registratie incl.  
2 greenfees 

http://www.sgnl.nl/
http://www.bleijenbeek.nl/
http://www.bleijenbeek.nl/lidmaatschap

