Tarieven 2019
Van harte welkom bij de Noordhollandse
Golfclub, de gezelligste golfclub boven
het Noordzeekanaal! Bovendien heeft
de Noordhollandse Golfclub het meest
uitgebreide & professionele jeugdopleidingstraject van Noord Holland.

NH Proeflidmaatschap 1.099,- per jaar
• voor 12 maanden – 365 dagen onbeperkt
NH Senior
1.299,- per jaar*
• vanaf 40 jaar
• 365 dagen onbeperkt golfen
NH Work
999,- per jaar*
• 28 tot de AOW gerechtige leeftijd
• Speelrecht: maandag t/m vrijdag vóór 9 / na
17 uur (zomer) vóór 10 / na 15 uur (winter)
• Zaterdag & zondag onbeperkt speelrecht
•Deelname aan club-activiteiten
• 3 greenfeevouchers voor werkdagen
• Zelfde tarief geldig voor uw partner

NH 30
• 28 t/m 39 jaar

1.199,- per jaar*

NH Junior

499,- per jaar

• 18 t/m 27 jaar
• 365 dagen onbeperkt golfen

NH Handicapregistratie

50,- per jaar

• voor vrije golfers

* eenmalige inschrijfkosten € 125,Voordelen van het lidmaatschap:
• gebruik van alle oefenfaciliteiten
• deelname aan clubwedstrijden
• deelname aan vaste wekelijkse activiteiten
• deelname aan de succesvolle Zomer GolfWeek
• online teetime regelen
• twee introducés uitnodigen tegen aangepast tarief
• het clubblad & nieuwsbrief
• lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie
• ontvangst van het NGF blad ‘Golf.nl’
• korting greenfee op 22 andere golfbanen
én u bent natuurlijk altijd welkom in het
gezellige clubhuis & restaurant ’t Sluisje!

Kijk op de volgende pagina voor de
jeugdtarieven:
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Jeugdlidmaatschap
Jeugdlidmaatschappen zijn inclusief leuke,
leerzame lessen en veel gezellige activiteiten.

NH Mini

299,- per jaar

• 5 t/m 10 jaar
• groeps-jeugdlessen op zondag
• én leuke jeugdactiviteiten

NH Jeugd

399,- per jaar

• 11 t/m 17 jaar
• 365 dagen onbeperkt golfen

NH Ouder Kind

499,- per jaar
• alleen speelrecht tijdens ronde mét kind dat
lid is (zelfde flight / starttijd)
NH Familie

2.599,- per jaar*
• voor 2 ouders & 2 kinderen (tot 17jaar)
• ouders 365 dagen onbeperkt speelrecht
• kind speelrecht afhankelijk van leeftijd /
spelniveau

* eenmalige inschrijfkosten € 250,De Noordhollandse Golfclub is door de NGF
Committed to Jeugd & NGF Committed to
Familie gecertificeerd en golfbaan Sluispolder
is GEO Gecertificeerd (duurzaam beleid
golfbanen).
Wij verwelkomen u graag en wensen
u veel golfplezier!

De Noordhollandse Golfclub
t.a.v. het secretariaat
Sluispolderweg 6
1817 BM Alkmaar
telefoon 072-5156807
secretariaat@denoordhollandsegolfclub.nl
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