
Voorwaarden jaarkaarten 
Algemeen 

• De looptijd van een jaarkaart is 12 maanden. 
• Een opwaardering (upgrade) van de jaarkaart (meer rondes en/of uitgebreidere tijden) is 

gedurende het hele jaar mogelijk. 
• Een stap omlaag (downgrade) van de jaarkaart (minder rondes en/of beperkte tijden) is pas 

mogelijk na 12 maanden. 
• Vanaf een kaart met 32 rondes kunt u lid worden van De Vijf Margen.  
• Speelt u mee met een wedstrijd van De Vijf Margen buiten de tijden van uw jaarkaart? Dan 

betaalt u € 10,- per 9 holes.  
• In geval van baansluiting door Coronamaatregelen na 1 januari 2021 wordt een passende 

tegemoetkoming gedaan. 
• De jaarkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  
• Er is geen recht op restitutie in verband met baanonderhoud en slecht weer.  

 
Aantal rondes 

• Het gaat om rondes van 9 holes. 
• Rondes tijdens wedstrijden tellen mee met het maximaal aantal rondes dat uw jaarkaart toelaat. 
• Rondes die u na 12 maanden overhoudt, kunt u niet meenemen naar het volgende jaar. 
• Heeft u voor het einde van de looptijd van uw jaarkaart het maximaal aantal rondes bereikt? En 

wilt u nog rondes spelen? Dan betaalt u het voordeligere greenfee tarief, namelijk € 10,- per 
ronde. U kunt uw kaart ook opwaarderen (upgraden) naar een kaart met meer rondes. Dit 
voordelige greenfee tarief geldt niet als u een jaarkaart met 8 rondes heeft. Vanaf de 9e ronde 
betaalt u het standaard greenfee tarief. 
 

Speeltijd 
• Een speeltijd tot 16:00 uur betekent dat uw laatste starttijd 16:00 uur kan zijn. 
• Op tijdstippen wanneer uw kaart niet geldig is, betaalt u € 10,- greenfee per ronde. 
• U kunt de kaart gedurende het jaar ook opwaarderen (upgraden).  
• Een feestdag geldt als een zondag. 

 

Voorwaarden driving range kaarten 
Algemeen 

• Het gebruik van de Toptracer is inbegrepen. 
• De looptijd van een jaarkaart is 12 maanden. 
• Op tijdstippen waarop uw kaart niet geldig is betaalt u € 4,50 voor de driving range. 
• Een opwaardering (upgrade) naar uitgebreidere tijden of een kaart voor de baan is altijd 

mogelijk. 
• Veranderen naar een andere tijd is mogelijk, maar leidt nooit tot restitutie. 
• De jaarkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  
• Onderhoud aan de driving range leidt nooit tot restitutie. 

 


