
Wat zijn de mogelijkheden op de driving range? 

1. Regel zelf uw ballentegoed op uw telefoon: Izzigolf Delfland  

Nu beschikbaar via de Appstore of Playstore: onze nieuwe app ‘Izzigolf Delfland’ op uw mobiele 

telefoon. Dit kan door onderstaande QR code te scannen of door de app te zoeken. In de app kunt u 

een account aanmaken en zelf saldo kopen. U hoeft niet meer naar de receptie om uw e-range sleutel 

op te laden. U heeft uw ballentegoed altijd bij u op uw telefoon, en hoeft nooit meer te zoeken naar 

een sleutel. Vanaf nu kunt u deze app downloaden en installeren op uw telefoon. Aan de receptie kunt 

u uw groene e-range sleutel nu al inleveren en het eventuele restsaldo laten toevoegen aan uw saldo 

in de app.  

Gebruikersinstructie Delfland IZZIGOLF app 

 
Huidige groene e-range sleutel (niet meer te gebruiken) 

Scan de QR code om app te downloaden of klik op onderstaande link. 

Google Play (Android) 

App Store (iOS) 

 
2. Regel zelf uw ballen contactloos met uw betaalpas  

Met uw eigen pinpas betaal u uw ballen direct bij de ballen uitgifte machine. Wij hebben nieuwe 

contactloze pinapparaten waarmee het systeem nog betrouwbaarder is. 

3. Koop uw dagkaart in de shop  

U kunt 1 of meerdere dagkaartjes aanschaffen bij de receptie, welke u op de gekozen datum kunt 

gebruiken bij 1 van de ballen uitgifte machines door middel van het scannen van de QR-code op de 

dagkaart.  

https://delflandgolf.nl/uploads/Gebruikersinstructie-IZZIGOLF.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izzigolf.delfland&hl=en_US
https://apps.apple.com/nl/app/delfland-izzigolf/id1486458188


4. Toekomstige betaalmogelijkheid  

In de toekomst verwachten wij dat wij een aanvullende betaalmogelijkheid via uw digitale NGF pas of 

een Delfland Betaalpas gaan aanbieden. 

Golfbaan Delfland heeft  per 18 maart 2021 het E-range betalingssysteem voor de driving range 

beëindigd. U heeft gedurende twaalf maanden (tot en met 17 maart 2022) en tegen inlevering van de 

groene e-range sleutel het recht om uw saldo over te zetten naar de nieuwe app Izzigof Delfland of te 

laten uitbetalen. Na verstrijking van de voornoemde termijn van 12 maanden, komt dit recht op 

omzetting of uitbetaling te vervallen.   

Op de driving range hangen instructies en bij onze medewerkers kunt u altijd terecht met uw vragen. 

 


