
 
 
 

Aanvraag tot lidmaatschap  
Nr   1111 

(te vermelden bij betaling met overschrijving) 
 

Naam _____________________________________  Voornaam  _____________________________________________  
Geslacht ________Geboortedatum _______________________ Nationaliteit __________________________________  
Naam partner (indien lid op de club) ___________________________________________________________________  
Straat _________________________________________________________________________ Nr _______  Bus _____  
Postcode __________   Gemeente  ____________________________________  Tel  ___________________________  
Gsm   ________________________________________  E-mail _____________________________________________  
Federatienummer  _______________________________   Huidige hcp   ____________________   GVB      Ja     Nee 
Huidige golfclub ____________________________________________________________________________________  
Homeclub:  Cleydael Golfclubs     Drie Eycken Golfclub     Open Golfcentrum     Andere:  __________________  
 

IK KIES VOLGENDE FORMULE 
 Cleydael Drie Eycken Open Golfcentrum 
Investeringsbijdrage ……………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. 
Junior (voltijds, < 19 j.) ………………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Young Adult (voltijds, van 19 t/m 27 j.) ……… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Young Golfer (voltijds, van 28 t/m 37 j.) ……… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Voltijds lidmaatschap vanaf 38 j. ………………… ………………………………. …………………………….. ……………………………… 
Extra 9 holes (Drie Eycken) vanaf 38 j. ………… ……………………………… …………..Nvt……………. …………..Nvt…………….. 
Extra 6 holes (Drie Eycken + golfcentrum) …… ……………………………… ……………………………… …………..Nvt…………….. 
Greenfee lidmaatschap ………………………………. ……………………………… …………..Nvt…………….. …………..Nvt…………….. 
Practice lidmaatschap …………………………………. …………..Nvt……………. ……………………………… ……………………………… 
Club Free Golfer …………………………………………. …………..Nvt……………. …………..Nvt…………….. ……………………………… 
Federatiekaart ……………………………………………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Spoco (1/10 – 31/12) ………………………………….. ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Verzekering lidgeld (1/10 – 31/12) ……………… ……………………………… ……………………………… …………..Nvt……………. 

 

TOTAAL TE BETALEN ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
                                                                                                   

 
IK WENS ALS BETALINGSWIJZE  

of   Overschrijving BE94 0682 4015 1314 CGCC nv (Cleydael Golfclub)                                                   of    Bancontact 
of   Overschrijving BE62 3200 5820 8861 EGC nv (Drie Eycken Golfclub)                                                of   Domiciliëring 
of   Overschrijving BE94 7310 2309 9614 CGC bvba (Open golfcentrum) 

 

Gelieve voor akkoord onderstaande vakjes aan te vinken en te tekenen met naam en handtekening 
 Ik heb hiermee kennis genomen van het integrale Reglement van Inwendige Orde (RIO) en spocodex zoals dit op 
heden van toepassing is (datum inschrijving). Bij deze verklaar ik mij onvoorwaardelijk akkoord met de integrale 
inhoud van dit Reglement van Inwendige Orde en spocodex. (volledige versie op de website) 
 Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring van Cleydael Golfclubs (beknopte versie z.o.z.) en  ik geef Cleydael 
Golfclubs toestemming om mijn persoonsgegevens te beheren. 
 Ik heb kennis genomen dat er voor een voltijds lidmaatschap op Cleydael en Drie Eycken vanaf 19 jaar een 
verzekering wordt afgesloten, Golf no Play via Europ-assistance. Bij deze verklaar ik mij akkoord met deze verzekering 
en met de algemene voorwaarden. Op de website zijn deze voorwaarden en de privacy policy van Europ-assistance 
terug te vinden 

 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Plaats en datum                                                                    Naam en handtekening (Indien minderjarig handtekening ouder) 

 



 
 

 
Beknopte privacyverklaring 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door één of meerdere van onderstaande golfclubs. Dit  
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg 
van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op 
basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons 
dat mee te delen op het e-mailadres van de betreffende golfclub. Via dat adres kan u ook altijd 
vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze 
over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op de website van de golfclub. Wij verwijzen hiervoor naar 
onderstaande adressen: 
 
CLEYDAEL GOLFCLUB 
Cleydael Golf & Country Club NV  afgekort C.G.C.C  NV 
met maatschappelijke zetel te Cleydaellaan 36 te 2630 Aartselaar 
BE 0865 307 603 
secretariaat@cleydael.be       www.cleydael.be 
03/870 56 85 
 
DRIE EYCKEN GOLFCLUB 
Edegemse Golf Club NV  afgekort E.G.C. NV 
met maatschappelijke zetel te Drie Eikenstraat 510 te 2650 Edegem 
BE 0457 867 813 
secretariaat@drieeycken.be      www.drieeycken.be 
03/288 51 10 
 
OPEN GOLFCENTRUM  
Cleydael Golf Centrum BVBA  afgekort C.G.C. BVBA 
met maatschappelijke zetel te Groenenhoek 7 te 2630 Aartselaar 
BE 0844 533 468 
info@opengolfcentrum.be      www.opengolfcentrum.be 
 
 
 
 

 
 

IK WENS GEFACTUREERD TE WORDEN OP EEN BEDRIJF 
Naam Firma  ______________________________________________________________________________________  
Straat  _____________________________________________________________ Nr  ____________  Bus  __________  
Postcode  ______________________  Gemeente  ________________________________________________________  
BTW-plichtig: JA / NEEN              BTW-nummer:  __________________________________________________________  
 

 


