
 

PAR-3 LIDMAATSCHAP 2023 DOMEIN LAURABOS BV 
De aanvrager-speler verklaart hierbij: 

1. met Domein Laurabos BV – hierna te noemen vennootschap - een overeenkomst te sluiten, 
houdende de verkrijging van een recht tot het beoefenen van de golfsport op het door de 
vennootschap geëxploiteerde golfcomplex aan de Laurabosweg 8, onder de op dit formulier en de 
achterzijde daarvan vermelde voorwaarden en de hierna te melden algemene voorwaarden; 

2. toelating aan te vragen als lid van de vereniging Golf- en Countryclub Crossmoor, hierna te 
noemen de vereniging; 

3. in te stemmen met het voldoen van een jaarlijkse speelvergoeding, welke voor het jaar 2023 € 
520,00 bedraagt; 

4. in te stemmen met het voldoen van een jaarlijkse verenigingscontributie, welke voor het jaar 2023 
€ 55,00 bedraagt; 

5. in te stemmen met de barfee-regeling, zoals verwoord in de voorwaarden. 
 
In het kader van de AVG verwijzen wij u naar het privacy statement van de vereniging. 
 
VOORWAARDEN 
1. De overeenkomst met de vennootschap gaat de speler aan als A-, B-, C- of D-speler; 

a. A: Spelers van 35 jaar en ouder; 
b. B: Spelers van 25 tot en met 34 jaar; 
c. C: Spelers van 20 tot en met 24 jaar; 
d. D: Spelers tot en met 19 jaar. 

2. De overeenkomst tussen de vennootschap en de aanvrager gaat pas in zodra de vennootschap de 
aanvrager heeft bevestigd de overeenkomst met de aanvrager te sluiten. De vennootschap zal deze 
bevestiging aan de aanvrager verzenden indien en zodra: 

a. De vennootschap dit aanmeldingsformulier - ongeclausuleerd en tevens getekend voor 
ontvangst van de algemene voorwaarden - heeft ontvangen; 

b. De aanvrager het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag aan de vennootschap 
heeft voldaan; 

c. De aanvrager is toegelaten als lid van de vereniging. 
3. Nadat de vennootschap de aanvrager heeft bevestigd de overeenkomst te sluiten, verkrijgt de 

aanvrager het speelrecht zoals omschreven in de algemene voorwaarden van Domein Laurabos BV; 
4. De aanvrager machtigt de vennootschap om de aanvraag tot toelating als lid van de vereniging 

namens de aanvrager verder af te wikkelen en af te handelen. De vennootschap zal de aanvrager zo 
spoedig mogelijk nadat de vereniging over de toelating van de aanvrager heeft beslist meedelen of 
deze al dan niet is toegelaten als lid van de vereniging; 

5. Per categorie spelers zal door de vennootschap een jaarlijkse spelersvergoeding worden vastgesteld; 
6. Algeheel-lidmaatschap houdt in: 

a. Gebruik van de driving range en mogelijkheid tot het nemen van lessen; 
b. Gebruik van de Par-3 Course na toestemming van de professional; 
c. Gebruik van Championship Course bij behalen van handicap 54 of in bezit zijn van minimaal 

handicap 54; 
d. Gebruik van de faciliteiten in en om het clubhuis. 

7. De barfee-regeling houdt in dat de vennootschap jaarlijks € 50,00 op de ledenpas van ieder lid vanaf 18 
jaar stort, welk bedrag aan de aanvrager wordt doorberekend. Dat bedrag dient ter besteding in de 
horeca. 

  



 

TARIEVEN 
Lidmaatschap 

Speelvergoeding, jaarlijks € 520,00 
Verenigingscontributie, jaarlijks € 55,00 (tot en met 24 jaar € 27,50) 

 
Rechten 
Gebruik maken van: 

 Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en –bunkers; 
 Par-3 Course. 

 
Het lidmaatschap eindigt door: 

 Schriftelijke opzegging; 
 Algeheel lidmaatschap. 

 
Verrekening over de niet genoten maanden vindt plaats bij tussentijdse overgang naar algeheel 
lidmaatschap dan wel bij (voortijdige) opzegging. 
 
Voor speciale condities en-of acties kunt u contact opnemen met de receptie van Domein Laurabos via 
info@domeinlaurabos.com. 
 
Bijzonderheden 

 Bij inschrijving in de loop van het jaar betaalt men speelvergoeding naar rato; 
 Inschrijving houdt in dat men lid wordt van de vereniging Golf & Countryclub Crossmoor en ook 

contributie daarvoor afdraagt; 
 Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. De barfee-regeling houdt in dat de vennootschap jaarlijks 

€ 50,00 op de ledenpas van ieder lid vanaf 18 jaar stort, welk bedrag aan de aanvrager wordt 
doorberekend. Dat bedrag dient ter besteding in de horeca; 

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, een exemplaar van deze voorwaarden ontvangt 
u bij aanmelding als lid. 


