Voor u als golfer zijn dit de voorwaarden waar u aan dient te voldoen:
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Reserveren van starttijden is verplicht. Dat kan alleen via de E-Golf4U app of
de E-Golf4U website. Een handleiding hiervoor vindt u in de bijlage.
Starttijden zijn maximaal 7 dagen vooruit te reserveren; houd rekening met
de andere leden door niet direct de meest populaire tijden te reserveren.
Interval starttijden is 10 minuten. Tot nader bericht kunt u slechts 1 x per dag
reserveren (alleen 9 holes per dag).
Maximaal 2 personen per flight; bij reservering door een speler kan de flight
aangevuld worden door andere leden.
Aanwezigheid maximaal 20 minuten voorafgaand aan de starttijd.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfbaan.
Scorekaarten kunt u vinden op de tafel bij de driving range.
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet; Brasserie, terras en
sanitair zijn voorlopig gesloten.
Maak alleen gebruik van uw eigen materialen.
In verband met het reserveringssysteem dient een ronde in 1,5 uur gespeeld
te zijn. Houd hier rekening mee zodat iedereen op de geplande tijden kan
starten.
Gebruik van de buggy is niet toegestaan.
Volg de aanwijzingen van de greenkeeper(s) en de marshal op. In de baan is
de routing bij verschillende holes aangepast; volg de aangegeven instructies
op.

Aangepaste tijdelijke baan regels:
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Hole 3: In verband met baanonderhoud is de green in de hoek van de
fairway. Hole is tijdelijk een Par 3: gele tee 180 meter, rode tee 140
meter.
Bij het verlaten van de green volg de routing naar Hole 4 zoals
aangegeven.
Hole 4: In verband met baanonderhoud is de T-box tijdelijk verplaatst.
Ballenwasser en vuilnisbakken in de baan zijn afgedekt (neem uw afval
aub mee naar huis).
Holecups zijn omgedraaid zodat uw bal niet diep in de hole valt en u de
bal kunt pakken zonder aanraking van andere zaken dan de bal (zoals
holecup en vlaggenstok). Om beschadigingen te voorkomen moet de bal
met de hand opgepakt worden: met de putter of ander hulpmiddel is niet
toegestaan.
Bunkers: Er zijn geen harken aanwezig, aanharken gebeurt door de
greenkeeper(s). Bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst
naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel aangeharkt is.
Driving range: de driving range is beperkt geopend, toegankelijk voor
maximaal 10 personen.
Putting green: Beperkt geopend, toegankelijk voor maximaal 4 personen.
Spelers met een reservering hebben voorrang.
Chipping green: Beperkt geopend, toegankelijk voor maximaal 3 spelers.
Tot nader bericht is de baan niet qualifying.

Het is daarnaast van zeer groot belang dat u zich aan de regels van het
RIVM houdt:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of
Benauwdheidsklachten.
• Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en
doorlopen.
• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
• Raak de vlaggenstok niet aan.
• Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
• Gebruik de aanwezige desinfectering middelen.
Wij verwachten van u dat u zich houdt aan deze regels en voorwaarden. Voor uw
eigen veiligheid, maar zeker ook voor die van anderen!
Natuurlijk blijven we aandacht vragen voor het gebruik van de pitchfork:
repareer pitchmarks zodat de greens voor iedereen goed blijven.
Ook het terugleggen van plaggen helpt om de baan in goede conditie te houden.
Als we ons met zijn allen aan de maatregelen houden kunnen we hopelijk blijven
genieten van het golfspel. Wij wensen u veel golfplezier toe en een goede
gezondheid.
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