
 

 

      

 

HUISREGELS 

 

 

 

Clubhuis 

 Toegang tot het clubhuis hebben leden, hun introducés, gasten van de club (greenfee spelers), de 

professionals, startende golfers en deelnemers aan een clinic; 

 Correcte kleding en (schoon) schoeisel zijn vereist; hoofddeksels en jassen worden in de kleedkamer 

of garderobe opgehangen; 

 Het gebruik van mobiele telefoon is in het clubhuis en op het terras niet toegestaan; 

 In het algemeen zijn huisdieren niet toegestaan in het clubhuis. Uitzonderingen worden gemaakt 

voor leden en gasten voor wie het in bepaalde gevallen nodig is hun huisdier mee te nemen en 

hierbij wordt een beroep gedaan op de loyaliteit en respect gevraagd voor de keuze van deze leden 

of gasten; 

 Aan clubleden en bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken geserveerd; 

 Het is niet toegestaan meegebrachte dranken en etenswaren in het clubhuis te gebruiken;  

 Bagage hoort niet onder de kapstok in de garderobe. 

 

Kleedkamers 

 De kleedkamers zijn in beginsel alleen toegankelijk voor spelers; 

 Handdoeken zijn eigendom van de club en moeten in de kleedkamer blijven. Het gebruik dient zich 

te beperken tot 1 handdoek per persoon; 

 De verhuur en uitgifte van lockers loopt via het secretariaat. 

 

Amaliaplein en tassenberging 

 Golftassen en trolleys worden (tijdelijk) op het plein langs de kant geplaatst. Buggies worden op de 

aangegeven plaats geparkeerd; 

 Lockers en open bergplaatsen voor stokken, tassen en trolleys worden door het secretariaat 

uitgegeven; bij illegaal gebruik worden de aangetroffen spullen voor risico van de eigenaar 

verwijderd.  

 

Parkeren 

 Parkeren voor leden en bezoekers is uitsluitend toegestaan op het grote parkeerterrein bij de weg; 

 Het parkeerterrein van Hotel Lauswolt staat niet tot onze beschikking (u riskeert een wielklem).  

 De laad-en-los plek bij de afslag van hole 1 is uitsluitend voor deze activiteit bedoeld. Na kort 

gebruik moet de auto alsnog naar het grote parkeerterrein van de club.  


