
Kledingvoorschriften

• Lange broek, short of golfrokje/-jurkje 
• Korte/lange mouwen voor dames en heren 

en/of mouwloos voor dames
• Golfschoenen of -laarzen (zonder metalen 

spikes)

Sportschoenen met een niet al te grof zoolprofiel 
zijn ook toegestaan

Gedragsregels

Championship Course & Par 3 Challenge Course

• Houd u aan de gereserveerde starttijd(en)
• Laat achteropkomende flights met een hoger 

speeltempo door als vóór u ruimte is
• Iedere speler dient zijn/haar eigen golftas te 

gebruiken
• Gebruik van een pitchfork is verplicht
• Leg geslagen plaggen terug (behalve op de tee)
• Hark de bunker aan na het spelen van de bal
• Speel Ready Golf voor een betere 

doorstroming in de baan

• Het is niet toegestaan om een andere dan uw 
eigen bal te zoeken/uit het water te halen

• Zoekgeraakte ballen worden als verloren 
beschouwd en zijn eigendom van Golfbaan 
Delfland

• Lees voor aanvang van uw golfronde het 
baanreglement op de eerste tee

Oefenfaciliteiten

• Probeer binnen de hekken/netten/grenzen 
van de oefenfaciliteiten te slaan in verband 
met de veiligheid van anderen. Als u iemand 
anders in gevaar brengt (ook bij twijfel) roep 
altijd ‘FORE’

• Onze golfprofessionals kunnen u aanspreken 
met het verzoek om plaats te maken voor 
hun lessen. Zij hebben voorrang op andere 
gebruikers van de oefenfaciliteiten 

• Driving Range-ballen mogen uitsluitend op 
de Driving Range gebruikt worden. Oneigenlijk 
gebruik is diefstal. Wij doen hiervan aangifte

• De rubberen tees op de Driving Range blijven 
eigendom van Golfbaan Delfland

• Het is niet toegestaan met opzet op (baan)-
personeel of ballenraapmachine te mikken

• Het is niet toegestaan om te chippen naar de 
puttinggreen

Volg de aanwijzingen van ons (baan)personeel 
en spreek elkaar aan op een manier waarop u 
ook aangesproken zou willen worden. Bel, indien 
wenselijk, met een Marshal (06 81730925 of 
06 81730926)

Team Golfbaan Delfland wenst u veel plezier 
& graag tot ziens!

Belangrijke telefoonnummers 

Noodnummer 015 3807913 
 (TIP: zet in uw telefoon)

Marshals 06 81730925 of 
 06 81730926

Receptie/Golfshop 015 3807911 (optie 1)

Brasserie  015 3807911 (optie 3)

Golfacademy 015 3807911 (optie 4)

Schipluiden, 
augustus 2019

Kledingvoorschriften & gedragsregels

Respect en prettige omgangsvormen staan op Golfbaan Delfland centraal. Iedereen is hier immers voor zijn/haar 
plezier. Gedragsregels zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. Wij rekenen op ieders gezond verstand, respect, 
oplossend vermogen en medewerking. 

Wij verzoeken u zich op gepaste en respectvolle wijze te kleden en te gedragen, zowel op de baan, oefenfaciliteiten als 
op de rest van het complex. Hieronder leest u enkele richtlijnen die hieraan bij kunnen dragen.


