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YourGolfPro Lidmaatschap 
 

Wat omvat het lidmaatschap van YourGolfPro? 

• U ontvangt 10% korting op goederen en diensten van YourGolfPro 

• U krijgt één uur gratis les. 

• U mag gedurende het kalenderjaar van uw lidmaatschap gebruik maken van het 

oefenmateriaal van YourGolfPro. 

• U mag gedurende een jaar gratis deelnemen aan een maandelijkse activiteit. 

o Zoals win acties. 

o Rondjes golfen. 

• U ontvangt de YourGofPro nieuwsbrief met nieuws, acties en instructiefilmpjes. 

Voorwaarden: 

• Een lidmaatschap gaat in per 1e dag van de maand volgend op de datum van aanmelding 

• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en kost €125,- 

• De voordelen van het lidmaatschap zijn niet overdraagbaar en voor eigen gebruik. Dit in alle 

redelijkheid en ter beoordeling door YourGolfPro. 

• Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvang je een sleutel voor toegang tot de bak met 

oefenmaterialen op de driving range. Je bent voor de sleutel een borg van € 5,- verschuldigd, 

die u terug krijgt bij het beëindigen van het lidmaatschap en/of het inleveren van de sleutel. 

• Oefenmaterialen zijn uitsluitend voor gebruik op de oefenfaciliteiten van Gc Havelte. Zij 

worden dus bijvoorbeeld niet mee naar huis genomen en worden na gebruik teruggelegd in 

de bak. 

• De bak met oefenmaterialen dient alleen te worden geopend voor het pakken dan wel 

terugleggen van de oefenmaterialen en dient daarna altijd te worden afgesloten. Dit geldt 

niet alleen na maar ook tijdens het gebruik van de materialen! 

• Het gratis lesuur dient gedurende het lidmaatschapsjaar te worden afgenomen. Met het 

beëindigen van het lidmaatschap of lidmaatschapsjaar verlies je het  verlopen van het 

lidmaatschap is deze niet meer geldig. 

• Bij het niet naleven van de voorwaarden en of het anderszins misbruik maken van het 

lidmaatschap, houdt YourGolfPro zich het recht voor het lidmaatschap eenzijdig te 

beëindigen. 

 

Uitsluitingen: 
• Kortingen die voortvloeien uit het lidmaatschap kunnen niet worden toegepast op reeds 

afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen. 

• De 10% korting kan niet worden toegepast op activiteiten die door YourGolfPro namens 

derden zoals bijvoorbeeld de golfclub worden georganiseerd. 
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