
 

JEUGD-ASPIRANT LIDMAATSCHAP 2022 DOMEIN LAURABOS BV 
De aanvrager/speler verklaart hierbij: 

1. met de te Weert gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domein 
Laurabos BV, hierna te noemen de vennootschap, een overeenkomst te sluiten, houdende de 
verkrijging van een recht tot beoefening van de golfsport op het door de vennootschap 
geëxploiteerde golfcomplex gelegen te Weert aan de Laurabosweg 8, onder de hieronder 
vermelde voorwaarden en bepalingen. 

2. toelating aan te vragen als lid van de te Weert gevestigde vereniging Golf- en Countryclub 
Crossmoor.  

3. de speelvergoeding voor een aspirant lidmaatschap voor 6 maanden bedraagt voor het jaar 2022 
€ 60,00. De verenigingscontributie bedraagt in 2022 € 27,50. Extra verlenging van 6 maanden 
(stilzwijgend verlengd) bedraagt € 60,00. 

4. De speelvergoeding voor een algeheel lidmaatschap voor het jaar 2022 bedraagt € 260,00. De 
verenigingscontributie bedraagt in 2022 € 27,50. Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. Bij de 
jaarlijkse speelvergoeding nota wordt elk lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, voor  € 50,00 gedebiteerd. 
Dit bedrag wordt vervolgens gecrediteerd op het persoonlijke NGF-pasje. Door gebruik te maken 
van dit pasje bij betalingen in de horeca kan het bedrag worden besteed. Wordt het gehele bedrag 
van €50,00 of een gedeelte daarvan, niet gedurende dat jaar besteed dan vervalt het niet-bestede 
per de 1ste januari van het navolgende jaar. Hierbij aangegeven dat indien er op het eind van het 
jaar nog saldo, betreffende deze barfee, op Uw NGF-pasje staat, hiervoor horeca-artikelen kunnen 
worden aangeschaft  (Bijv. fles(sen) wijn). 

5. Gebruik te willen maken om allereerst ASPIRANT lid te worden waarna de mogelijkheid bestaat 
om algeheel lid te worden onder de bovengenoemde condities. 

 
VOORWAARDEN 
1. De overeenkomst met de vennootschap gaat de aanvrager aan als A-, B-, C- of D-speler. 

a. A: Spelers van 30 jaar en ouder; 
b. B: Spelers van 25 tot 29 jaar; 
c. C: Spelers van 20 tot 24 jaar; 
d. D: Spelers tot en met 19 jaar. 

2. De overeenkomst tussen de vennootschap en de ondergetekende gaat eerst in zodra de 
vennootschap de ondergetekende heeft bevestigd de overeenkomst met de  ondergetekende  te 
sluiten. 

a. De vennootschap dit aanmeldingsformulier getekend door de ondertekende heeft ontvangen; 
b. De ondergetekende het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag aan de 

vennootschap heeft voldaan; 
c. Ondergetekende is toegelaten als lid van de vereniging. 

3. Zodra de overeenkomst tussen ondergetekende en de vennootschap is gesloten verkrijgt de 
ondergetekende het speelrecht als omschreven in de Algemene Voorwaarden Domein Laurabos BV, 
welke algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn en geacht worden woordelijk 
in de overeenkomst te zijn opgenomen. De ondergetekende heeft een exemplaar van de Algemene 
Voorwaarden ontvangen en is geheel bekend met de inhoud daarvan.  

4. De ondergetekende machtigt de vennootschap de aanvraag tot toelating als lid van de vereniging 
namens de ondergetekende verder af te wikkelen en af te handelen. De aanvrager zal binnen 14 dagen 
na ontvangst door de vennootschap ondergetekende formulier aan de vereniging worden 
toegezonden. De vennootschap zal de ondergetekende zo spoedig mogelijk nadat de vereniging over 
toelating van de ondergetekende heeft beslist mededelen of hij al dan niet is toegelaten als lid van de 
vereniging. 

5. Per categorie spelers zal door de vennootschap een entreegeld en een jaarlijkse speelvergoeding 
worden vastgesteld. 

6. Aspirant-lidmaatschap houdt in: 
a. Gebruik van de driving-range en mogelijkheid tot het nemen van lessen; 
b. Gebruik van de Par 3 baan na toestemming van de professional; 
c. Gebruik van de faciliteiten in het Clubhuis; 
d. Toezending van het Clubblad. 

 
 
 
 
 
 



 

TARIEVEN 
Lidmaatschap 
Aspirant-lidmaatschap, 6 maanden, stilzwijgende verlenging met 6 maanden,  (nog) geen certificaat 
Alabatros (verplichte deelname aan jeugdplan). 
 

Speelvergoeding, 6 maanden € 10,00 per maand 
Verenigingscontributie € 27,50 
Extra 6 maanden € 10,00 per maand (stilzwijgend verlenging) 

 
Rechten 
Gebruik maken van: 

 Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en –bunkers 
 Par 3 baan  

 
Het aspirant lidmaatschap eindigt door 

 Schriftelijke opzegging 
 Het behalen van certificaat Albatros  
 Algeheel lidmaatschap  

 
Verrekening over de niet genoten maanden vindt plaats bij tussentijdse overgang naar algeheel 
jeugdlidmaatschap dan wel bij (voortijdige) opzegging.  
 
Voor speciale condities en/of acties kunt u contact opnemen met de receptie van Crossmoor, 
info@crossmoor.nl. 
 
Jeudplan Golf & Countryclub Crossmoor 
Tarief jeugdplan: € 150,00  per jaar (16 lessen en 2 activiteiten) 
 
Geïnteresseerden kunnen één gratis proefles volgen. Aansluitend mogen vier lessen worden gevolgd voor 
een totaalbedrag van € 35,00. Hierna volgt definitief besluit om zich aan te melden als jeugdlid. Het 
betaalde bedrag van € 35,00 kan in mindering worden gebracht op het te betalen tarief voor het 
jeugdplan. 
 
Bijzonderheden 

 Bij inschrijving in de loop van het jaar betaalt men speelvergoeding naar rato. 
 Inschrijving houdt in dat men lid wordt van de vereniging Crossmoor en ook contributie daarvoor 

afdraagt. 
 Leden die vanaf hun 15de jaar 10 jaar onafgebroken lid zijn geweest, en dus in totaal 10 * €125 

entreegeld hebben afgedragen, zijn vrijgesteld van het resterende deel van de afdracht van het het 
(eenmalige) entreegeld van het jeugdlidmaatschap als zij de leeftijd van 25 jaar bereiken. Voor 
degenen die slechts een gedeelte van deze periode lid zijn geweest wordt het resterende deel van 
het jeugdlidmaatschap entreegeld verrekend in het jaar dat zij de 25-jarige leeftijd bereiken. 

 Bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd wordt het verschuldigde deel van het entreegeld van het 
algeheel lidmaatschap (vanaf 30 jaar) verrekend met het  bedrag dat reeds is afgedragen op het 
jeugdlidmaatschap. 

 Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. Bij de jaarlijkse speelvergoeding nota wordt elk lid, vanaf 
de leeftijd van 18 jaar, € 50,00 gedebiteerd en dit bedrag wordt vervolgens gecrediteerd op het 
persoonlijke NGF-pasje. Door gebruik te maken van dit pasje bij betalingen in de horeca kan het 
bedrag worden besteed. Wordt het gehele bedrag van € 50,00 of een gedeelte daarvan, niet 
gedurende dat jaar besteed dan vervalt het niet-bestede per de 1ste januari van het navolgende 
jaar.  

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u 
op aanvraag toegezonden. 


