
 

Algemene voorwaarden Business Club Delfland 

• Een Business Club-card (BC-card) wordt alleen uitgegeven aan: 

* bestuurders/eigenaren van het bedrijf dat lid is; 

* werknemers van het bedrijf dat lid is; 

* echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of op hetzelfde adres wonende partner            

en/of kinderen van statutaire bestuurders/eigenaren. 

  Golfbaan Delfland, de uitgever van de BC-card, heeft het recht bewijsvoering te  

  vragen omtrent de status van de BC-cardhouder. 

• Een BC-card is staat altijd op naam en is alleen te gebruiken door de op BC-card 

vermelde persoon. 

• Wanneer een BC-cardhouder te gast is op een toernooi/wedstrijd, georganiseerd 

door Golfbaan en/of Golfacademy Delfland, dan geldt het speelrecht niet. Een BC-

cardhouder kan op eigen kosten aan een dergelijke wedstrijd eventueel een reguliere 

greenfee voucher aanschaffen met een korting van 25%. 

• Wanneer een BC-cardhouder te gast is op een toernooi/wedstrijd, georganiseerd 

door een derde partij, dan geldt het speelrecht ook niet.                                                                                         

• 20% korting op het geldende greenfee tarief voor maximaal 30 greenfee vouchers te 

bestellen bij evenementen@delflandgolf.nl en tijdens kantooruren op te halen op 

kantoor Delfland. Deze vouchers gelden alleen in combinatie met een  BC-cardspeler. 

Maximaal 5 vouchers mogen er overgeheveld worden naar het volgende jaar. 

• 15% korting in Golfshop Delfland op alle artikelen m.u.v. elektronische apparatuur. 

• U kunt maximaal 7 dagen van te voren uw starttijd(en) reserveren. 

• Minimaal 15 minuten voor starttijd melden bij receptie Golfshop Delfland (op 

vertoon van uw BC-card). 

• Onderverhuur van BC-cards en doorverkoop van vouchers is niet toegestaan. 

• Starttijden zijn voor maximaal 18-holes per speler per dag. 

• Alle tarieven zijn exclusief 21% B.T.W. 

• Contractduur is 3 jaar. 

• Iedere speler dient zich te houden aan het baanreglement en de gedragsregels en 

kledingvoorschriften van Golfbaan Delfland in acht te nemen. 

 

Mogelijkheden extra BC-card (afhankelijk van soort lidmaatschap. Maximaal 2) 

€ 1.500,=  (100 speelronden 9-holes bruikbaar gedurende de gehele week)     

€ 1.250,=  (85 speelronden 9-holes, bruikbaar maandag t/m vrijdag 13 uur)  

€ 1.250,=  (85 speelronden 9-holes, bruikbaar weekend vanaf vrijdag 13 uur)                                                                                     
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