Stichting Golfsport Bentwoud
Registratie GVB/EGA Handicapbewijs

Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen
Tel 0172 – 583 010
sgb@golfbaanbentwoud.nl

Inschrijfformulier

www.golfbaanbentwoud.nl
IBAN NL79 ABNA 0522 3720 74

Roepnaam: _______________________________________M / V
Voorletters: _____________ Tussenvoegsel: _________________

BIC ABNANL2A
KvK 55.50.09.78
BTW NL8517.406.37B01

Achternaam (incl. meisjesnaam): ____________________________________________
Adres: _________________________________________________________________
Postcode: _____________ Woonplaats: ______________________________________
Telefoonummer: __________________________ Mobiel: ________________________
Geboortedatum: _________________________________________________________
Emailadres: _____________________________________________________________
NGF Nummer: (indien van toepassing) __________________ Exacte Hcp: ______________
Huidige homecourse: (indien van toepassing) __________________________________ ____
geeft zich hierbij op voor de handicapregistratie bij Stichting Golfsport Bentwoud en verklaart zich te
houden aan de regels die de NGF heeft vastgesteld voor deze registratie.
Omdat Stichting Golfsport Bentwoud ook de vrije golfers wil faciliteren zijn wij verheugd dat u heeft
gekozen voor Golfbaan Bentwoud als uw “Homecourse”. Wij wensen u veel plezier en succes bij het
behalen en verlagen van uw handicap. U wordt verzocht om uw score na de gespeelde ronde te
registeren in het systeem van Ikgagolfen.nl. U dient hier ook een wachtwoord voor aan te maken.
De handicapregistratie loopt via Stichting Golfsport Bentwoud. Hierbij inbegrepen is het lidmaatschap
van de NGF en u ontvangt 2 x per jaar het magazine Golf.nl. U bent WA-verzekerd en u krijgt een
jaarlijks kortingspakket van de Stichting. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 79,00 en worden
automatisch geïncasseerd(zie bijgevoegd formulier).
De ingevulde (persoons)gegevens worden door Stichting Golfsport Bentwoud en haar partner Golfbaan
Bentwoud met de grootste zorgvuldigheid behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid die te vinden
is op onze website. De verstrekte persoonsgegevens zijn slechts in te zien door personen die gelet op hun
functie binnen de organisatie daartoe toegang hebben. U heeft altijd het recht op inzage van de
persoonsgegevens en kunt op elk moment een verzoek indienen deze te laten verwijderen na beëindiging van
het lidmaatschap. Voor vragen of opmerkingen over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met
ons opnemen via privacy@golfbaanbentwoud.nl
Met ondertekening gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens.
Indien van toepassing: aangezien mijn zoon/dochter minderjarig is verklaar ik hierbij als
ouder/verzorgende akkoord te gaan met het verwerken van de gegevens.

Datum:

Handtekening:

__________________________________

________________________________________________

Doorlopende SEPA machtiging
Ondergetekende verleent hierbij een doorlopende machtiging aan:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Incassant ID:

Stichting Golfsport Bentwoud
Boslaan 3
2731 LD
Benthuizen (Nederland)
NL69ZZZ555009780000

om jaarlijks de kosten voor het lidmaatschap van Stichting Golfsport Bentwoud van
zijn/haar bankrekening af te schrijven.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Golfsport
Bentwoud om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Golfsport
Bentwoud. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bankrekening (IBAN): NL______________________________________________
Naam en voorletters:

________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________________
De ingevulde (persoons)gegevens worden door Stichting Golfsport Bentwoud en haar
partner Golfbaan Bentwoud met de grootste zorgvuldigheid behandeld in
overeenstemming met ons privacybeleid. Dit is te vinden op onze website. De verstrekte
persoonsgegevens zijn slechts in te zien door personen die gelet op hun functie binnen
de organisatie daartoe toegang hebben. U heeft altijd het recht op inzage van de
persoonsgegevens en kunt op elk moment een verzoek indienen deze te laten
verwijderen. Voor vragen of opmerkingen over verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u contact met ons opnemen via privacy@golfbaanbentwoud.nl
Met ondertekening gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens.
Indien van toepassing: aangezien mijn zoon/dochter minderjarig is verklaar ik
hierbij als ouder/verzorgende akkoord te gaan met het verwerken van de
gegevens.
Datum:

Handtekening:

__________________________________

________________________________________________

