
                                    HOSPITALITY -  CHAIN  2021                                                                             

 

Op de volgende golfclubs kunnen leden van de Sallandsche Golfclub, met inachtneming van de onderstaande 
voorwaarden, spelen voor het aangegeven gereduceerde greenfeetarief:  

 

Naam Golfclub: 

 

 

Greenfee  

 

 

Voorwaarden: 

 

Amsterdamse Golfclub 

 

Reserveren: 06-51291414 

 

€  35,-  18 h. 

€  25,-    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0, geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend;  zondag vanaf 15.00 uur 

- max. 6 spelers per keer 

Golfclub Broekpolder 

 

Reserveren: 010-2495566 

€ 40,-   18 h. 

€ 30,-     9 h. 

- max. EGA- hcp. 24,0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- maximaal 4 spelers per keer;  max. 3 x per jaar p.p. 

Golfclub De Gelpenberg 

 

Reserveren: 0591-371929 

€  40,-   18 h. 

€  27,50    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0, geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend  

- maximaal 10 spelers per keer 

Hattemse Golf & C. Club 

 

Reserveren: 038-4441909 

€ 35,-  18 h. 

€ 30,-    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend; niet op feestdagen 

- maximaal 10 spelers per keer; plus/minus starttijd 

Golfclub De Hoge Kleij 

 

Reserveren: 033-4616944 

€ 45,-  18 h. 

€ 35,-    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- alleen maandag, dinsdag, donderdag; weekend na 15.00 u. 

- maximaal 8 spelers per keer 

G & C.C. Hooge Graven 

 

Reserveren: 0529-455999 

 

€  40,-  18 h.  

€  30,-     9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- uitsluitend op werkdagen; niet op feestdagen 

- maximaal 10 spelers per keer 

Keppelse Golf &C. Club 

 

Reserveren: 0314-381416 

€  42,50  18 h. 

€  27,50    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- max. 10 spelers per keer; plus/minus starttijd 

Lochemse Golfclub 

 

Reserveren: 0573-254323 

€  45,-   18 h. 

 € 30,-    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- max. 10 spelers per keer; plus/minus starttijd 

Noord Nederlandse G&CC 

 

Reserveren: 050-4062004 

 

€  40,-   18 h. 
- max. EGA-hcp. 36,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- maximaal 10 spelers per keer 

Noordwijkse Golfclub 

 

Reserveren: 0252-373763 

 

€  50,-   18 h. 

 

- max. EGA- hcp. 24.0, geldig NGF-kaartje tonen 

- uitsluitend op werkdagen vóór 11.00 en nà 15.00 uur  

- maximaal 4 spelers per dag; max. 5 x per jaar p.p. 

Utrechtse GC "De Pan" 

 

Reserveren: 030-6969120 

 

€  50,-   18 h. 
- max. EGA-hcp. 24.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend, niet op vrijdagen 

- maximaal 10 spelers per keer; max. 5 x per jaar p.p. 

Rosendaelsche Golfclub 

 

Reserveren: 026-4421438 

 

€  55,-   18 h. 
- max. EGA-hcp. 24.0,  geldig NGF-kaartje tonen   

- uitsluitend op werkdagen 

- maximaal 6 spelers per keer 

Golfclub Toxandria 

 

Reserveren: 0161-411200 

 

€  40,-   18 h. 
- max. EGA-hcp. 24.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend, niet op feestdagen 

- maximaal 6 spelers per keer; max. 5 x per jaar p.p. 

Twentsche Golfclub 

 

Reserveren: 074-3841167 

€  40,-   18 h. 

€  25,-    9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- maximaal 10 spelers per keer  

Veluwse Golfclub 

 

Reserveren: 055-5191275 

€  30,-  voor 

9 of 18 holes 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF-kaartje tonen 

- werkdagen en weekend, niet op feestdagen 

- geen vaste, maar plus/minus starttijd 

Zuid-Limburgse G&CC 

Reserveren: 043-4551254 

€  42,-   18 h. 

€  21,-     9 h. 

- max. EGA-hcp. 36.0,  geldig NGF kaartje tonen 

- werkdagen en weekend 

- geen vaste, maar plus/minus starttijd 


