Greenfee-reglement
1. Reserveer vooraf uw afslagtijd op het golfsecretariaat van onze club via tel.
056/60.88.08 of golf@waregemgolf.be
2. Elke greenfee speler dient zich bij vooraf aan te melden op het onthaal.
3. De greenfee speler dient zijn federatiekaart voor te leggen of een bewijs van
aansluiting bij een golfclub/federatie.
4. Bij afwezigheid van de verantwoordelijke in het onthaal dient de bezoeker zich aan te
melden in de bar. In geen geval mag een greenfee speler het terrein/driving range
betreden zonder te hebben betaald.
5. U kan de greenfee online boeken en betalen. Er worden nooit greenfees
terugbetaald. Enkel bij volgende zaken kan een voucher aangemaakt worden. De
voucher dient binnen hetzelfde kalenderjaar opgebruikt worden.
•
•

Indien het parcours gesloten is door slechte weersomstandigheden
Mits een medisch attest van ziekte of quarantaine

6. De kantooruren zijn 09 – 18u (zomerperiode), enkel na goedkeuring mag voor 9u het
parcours/driving range/putting green betreden worden.
7. Na betalen van de greenfee ontvangt de speler een greenfee sticker die duidelijk
zichtbaar op de golftas moet worden aangebracht.
8. Minimum vereist handicap is 36 (weekend-feestdag) of 45 (week)
9. Er kan een aparte fee betaald worden voor de driving range of om 9 holes te spelen.
Indien hier niet aan gehouden wordt, zal een volle greenfee aangerekend worden en
dient de persoon het parcours te verlaten.
10. Greenfee spelers dienen zich strikt te houden aan de dress code van Waregem Golf.
Het secretariaat, management en leden van de regel- & handicapcommissie hebben
het recht spelers die hieraan niet voldoen de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Dress code op het terrein :
• Dames : * Shirt zonder mouwen is toegelaten
* Bermuda : lengte tot juist boven de knie
* topjes met brede schouderbandjes
* geen shorts of laag uitgesneden bovenkledij

•

Heren :

* Shirts met kraag (zonder mouwen is niet toegelaten)
* t-shirts zijn niet toegelaten
* Bermuda : lengte tot juist boven de knie
* Er is geen uitdrukkelijk verbod op jeans

11. Greenfee spelers dienen het terrein te volgen in correcte volgorde

12. Om het vlotte spelverloop te garanderen kan Waregem Golf een speler toevoegen
aan de flight van de greenfee speler of een flight opsplitsen
13. Het management, secretariaat en de leden van de regel- & handicapcommissie
hebben het recht op te treden tegen inbreuken op het greenfee reglement.
•
•

Bij een inbreuk voor het betalen van een greenfee, kan de toegang tot het
terrein worden geweigerd
Bij een inbreuk na het betalen van de greenfee kan men het verder spelen
verbieden. In dit geval wordt de greenfee niet terugbetaald.

