
 

 

 Golf & Country Club Lauswolt 

  Aanmeldformulier lidmaatschap 

 

Datum:      Handtekening: 

 

 

Dit formulier na invulling en ondertekening inleveren bij de receptie van Golf & Country Club Lauswolt, 
of sturen naar Postbus 36, 9244 ZN  Beetsterzwaag of algemeen@golfclublauswolt.nl  

  

Achternaam (indien aanwezig ook 
uw meisjesnaam) 

 

Voorletters 
 

Roepnaam 
 

Geslacht O Man               O Vrouw 

Adres  

Postcode en plaats 
 

Geboortedatum 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Ook lid van een andere golfclub? O Homecourse wordt Lauswolt   O Homecourse blijft …..………………….. 

NGF-nummer indien van toepassing 
 

GSN-nummer indien van toepassing NL  

Print/kopie bijsluiten van NGF-pasje of stamkaart 

Keuze uit gewone 
lidmaatschapsvormen 
 

 
 
 
Betaalopties zie bijlage 

Gewone lidmaatschappen: 

O Gewoon lidmaatschap 

O Twilight lidmaatschap 

 

O Optie A     O Optie B     O Optie C           

Keuze uit buitengewone 
lidmaatschapsvormen 

Buitengewone lidmaatschappen: 

O Bedrijfslidmaatschap  

   Naam bedrijf:__________________________________________                                                                                    

O Buiten lidmaatschap 

O Aspirant lidmaatschap voor 3 maanden 

 

De contributie van een buitengewoon lidmaatschap (en indien van 

toepassing het entreegeld en obligaties) wordt jaarlijks in één keer 

gefactureerd. 

Gewenste ingangsdatum  

per 1e van de maand 
 

Met het aangaan van dit lidmaatschap, geeft u toestemming tot het verstrekken van uw emailadres aan 

Golfclub Lauswolt, ons restaurant en onze professionals. 

Op het publicatiebord in de hal wordt uw aanmelding “voorgehangen” (op grond van ons huishoudelijk 

reglement krijgen onze leden 14 dagen de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen nieuwe leden naar 

voren te brengen). 
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Betaalopties  

 

 

 

Hieronder ziet u het overzicht van de betaalopties die Golf & Country Club Lauswolt haar leden biedt. 

Opties 
 
Inhoud 
 

 
Deze opties zijn mogelijk bij een Gewoon of een Twilight Lidmaatschap 

 

Optie A 
✓ Contributie jaarlijks 

✓ Entreegeld eenmalig 

✓ Obligaties eenmalig 

 

U ontvangt een factuur. 

  

Optie B 
✓ Contributie jaarlijks 

✓ Entreegeld eenmalig 

✓ Obligaties in 5 jaartermijnen 

 

U ontvangt een factuur. 

  

Optie C 
✓ Contributie per maand (12 termijnen 

met automatische incasso) 

✓ Entreegeld eenmalig  

✓ Obligaties in 5 jaartermijnen 

U dient een incassoformulier in 

te vullen zodat wij maandelijks 

kunnen incasseren. 

 

 

Extra informatie 

 

Indien van toepassing worden de bijdrage voor de NGF, de Driving Range en de catering in december 

voorafgaand aan het contributiejaar gefactureerd. 

Bij automatische incasso betaalt u € 3,-- administratiekosten per maand. 

  



 

 

Datum Handtekening 

Golf & Country Club Lauswolt 

Doorlopende machtiging SEPA 
 

Dit formulier alleen invullen als u voor maandelijkse betalingen heeft gekozen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier na invulling en ondertekening inleveren bij de receptie van Golf & Country Club Lauswolt,  

Postbus 36, 9244 ZN  Beetsterzwaag | algemeen@golfclublauswolt.nl 

 

Naam incassant Golf & Country Club Lauswolt 

Adres  Van Harinxmaweg 8-A 

PC en woonplaats 9244 CJ  Beetsterzwaag 

Land  Nederland 

ID  NL 71 ZZZ 4000 0471 0000 

Kenmerk machtiging 181071 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Golf & Country Club Lauswolt om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om  

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens gespreide betaling van contributie, entreegeld, 

obligaties etc. en om  

uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdrachten van  

Golf & Country Club Lauswolt.  

 

Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op 

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

Naam lid  

Lidcode  

Adres  

PC en woonplaats  

Land  

IBAN-rekeningnummer NL  


