
Aanbod en tarieven
2023

NGF handicapregistratie.
2 x 9 holes greenfee wedstrijdbaan of 4 dagkaarten voor de par 3 baan.
Mogelijkheid tot lid worden van de NGC + € 30.
Korting op de greenfee € 32,50 i.p.v. € 37,50.
14 dagen van te voren boeken, ook voor 18 holes.
Maximaal 48 uur van te voren boekingen afzeggen.
Maximaal 4 openstaande boekingen per 14 dagen (exclusief wedstrijden).

Administratiekosten - € 7                                                 
 Administratiekosten zijn per jaar van toepassing.

We hebben het aanbod aan speelmogelijkheden op The Mondial verruimd.
Dit om golf voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Ook voor jou! 

“Alles in één klap” of “shot voor shot”? Dat is de eerste vraag, die je jezelf kunt
stellen. “Shot voor shot” houdt in dat je start met een keuze voor een
rondenkaart en deze desgewenst aanvult met verschillende modules. Bij het
“alles in één klap” aanbod zijn de modules al geïntegreerd. 

Ook kunnen spelen op 8 andere golfbanen zonder bijkomende kosten? Dat
kan bij bepaalde specifieke combinaties. In de volgende pagina’s zullen we je
dit verder verduidelijken. En mocht je hierna nog vragen hebben,
beantwoorden we je die graag persoonlijk op een van de recepties. Of per
telefoon: 030-6369233 (keuze 1 of 2) 

Naast onze rondenkaarten en lidmaatschappen bieden wij ook losse NGF
handicapregistratie aan. Hierbij ontvang je dan een NGF pas via de online
GOLF.NL app en kun je jouw gespeelde kaarten inleveren. 

Handicapregistratielid - € 101

Standaard bijkomende kosten, ongeacht rondenkaart of lidmaatschapsvorm:



Een ronde staat voor 9 holes. Dus als er 18 holes gespeeld worden, gaan er
2 rondes van de kaart af. 
14 dagen van te voren te boeken, ook 18 holes.
Maximaal 4 openstaande boekingen per 14 dagen (exclusief wedstrijden).
Uiterlijk 48 uur van te voren boekingen afzeggen.
Rondenkaarten zijn 1 jaar geldig na afgifte.
Rondenkaarten zijn persoonsgebonden.

Meedoen met wedstrijden en competities van de NGC.
Korting op drivingrange ballen.
5% korting op de webshop artikelen van The Mondial.

Voor zowel onze wedstrijdbaan als onze par 3 baan hebben wij
rondenkaarten. Met deze rondenkaarten kun je tegen een voordelig tarief
spelen op onze baan. 
Vanaf een 20 rondenkaart kun je al lid worden van de NGC en je NGF
handicap registratie via ons laten lopen. Vanaf een 50 rondenkaart kan je
zelfs lid worden van de Golf Alliantie.

Goed om te weten: 

Extra opties die toe te voegen zijn aan rondenkaarten:

Lidmaatschap NGC - € 30

Een NGC lidmaatschap is af te sluiten vanaf een 20 
rondenkaart (voor zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan). 

NGF registratie - € 23
Laat je handicap registreren bij de NGF via ons. Zo kun jij overal golfen met je
NGF pas en je WHS handicap. NGF registratie kan toegevoegd worden aan
een rondenkaart voor minstens 20 ronden.

Golf Alliantie - € 55
Met de Golf Alliantie kan je op 8 extra banen spelen, dat zijn maar liefst 72
holes extra om te ontdekken! 
De Golf Alliantie is toe te voegen vanaf een 50 rondenkaart op de
wedstrijdbaan in combinatie met een NGC lidmaatschap.

Rondenkaarten
Algemeen



 Prijs Prijs per ronde Voordeliger vanaf*

Kennismakingskaart € 62 € 10,33 5 rondes

20 Rondenkaart € 182 € 9,10 15 rondes

50 Rondenkaart € 342 € 6,84 28 rondes

100 Rondenkaart € 492 € 4,92 40 rondes

150 Rondenkaart € 699 € 4,66 56 rondes

Rondenkaarten
Overzicht

 Prijs Prijs per ronde Voordeliger vanaf*

Kennismakingskaart € 149 € 24,83 4 rondes

20 Rondenkaart € 449 € 22,45 12 rondes

50 Rondenkaart € 849 € 16,98 23 rondes

100 Rondenkaart € 1249 € 12,49 34 rondes

150 Rondenkaart € 1649 € 10,99 44 rondes

Overzicht rondenkaarten wedstrijdbaan.

Overzicht rondenkaarten par 3 baan.

* In vergelijking met het reguliere greenfee tarief van € 12,50 per 9 holes.

* In vergelijking met het reguliere greenfee tarief van € 37,50 per 9 holes.



Rondenkaarten
Wedstrijdbaan

6 ronden van 9 holes
Dat is € 24,83 per ronde
Na 4 rondes al terugverdiend*
Eenmalig aan te vragen.

20 ronden van 9 holes
Dat is € 22,45 per ronde
Na 12 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30

50 ronden van 9 holes
Dat is € 16,98 per ronde
Na 23 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

100 ronden van 9 holes
Dat is € 12,49 per ronde
Na 34 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

150 ronden van 9 holes
Dat is € 10,99 per ronde
Na 44 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

Kennismakingskaart - € 149

20 Rondenkaart - € 449

50 Rondenkaart - € 849

100 Rondenkaart - € 1249

150 Rondenkaart - € 1649

 * In vergelijking met het reguliere greenfee tarief van € 37,50 per 9 holes.



Rondenkaarten
Par 3 baan

6 ronden van 9 holes
Dat is € 10,33 per ronde
Na 5 rondes al terugverdiend*
Eenmalig aan te vragen.

20 ronden van 9 holes
Dat is € 9,10 per ronde
Na 15 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30

50 ronden van 9 holes
Dat is € 6,84 per ronde
Na 28 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30

100 ronden van 9 holes
Dat is € 4,92 per ronde
Na 40 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30

150 ronden van 9 holes
Dat is € 4,66 per ronde
Na 56 rondes al terugverdiend*
NGF lidmaatschap toe te voegen + € 23
NGC lidmaatschap toe te voegen + € 30

Kennismakingskaart - € 62

20 Rondenkaart - € 182

50 Rondenkaart - € 342

100 Rondenkaart - € 492

150 Rondenkaart - € 699

 * In vergelijking met het reguliere greenfee tarief van € 12,50 per 9 holes.



Lidmaatschappen
Algemeen

Inclusief NGC lidmaatschap (t.w.v. € 30).
Meedoen met wedstrijden en competities van de NGC.
Korting op drivingrange ballen.
5% korting op de webshop artikelen van The Mondial.

Inclusief NGF handicap registratie (t.w.v. € 23).
Laat je handicap registreren bij de NGF via ons. Zo kun jij overal golfen
met je NGF pas en je WHS handicap. 

Introducés kunnen uitnodigen.
14 dagen van te voren boeken;

wedstrijdbaan - 9 holes, indien ruimte, kan er op de dag zelf een 2e
ronde bijgeboekt worden.
par 3 baan - 18 holes.

Uiterlijk 48 uur van te voren boekingen afzeggen.
Maximaal 4 openstaande boekingen per 14 dagen (exclusief wedstrijden)
voor de wedstrijdbaan.

Naast de rondenkaarten hebben wij ook standaard lidmaatschappen. Dit zijn
complete pakketten waarbij je je gedurende het hele jaar geen zorgen meer
hoeft te maken over hoe vaak je gaat golfen. Want daar zit geen limiet aan
bij de lidmaatschappen.

Goed om te weten voor de lidmaatschappen:

Incassokosten - € 5 per maand
De speelrechten bij een A-, B- of Par 3 lidmaatschap zijn ook in termijnen te
betalen. Hiervoor rekenen wij € 5 per maand extra.



 A B Par 3

Speelrecht wedstrijdbaan doordeweeks   € 27,50

Speelrecht wedstrijdbaan weekend  € 27,50 € 27,50

Speelrecht par 3 baan doordeweeks    

Speelrecht par 3 baan weekend  € 17,50  

Alliantie toe te voegen € 55,00   

Introducé meenemen    

Lidmaatschappen
A-, B- en Par 3

Alle dagen speelrecht op zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan.
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

Met de Golf Alliantie kan je op 8 extra banen spelen, dat zijn maar liefst
72 holes extra om te ontdekken! 

Doordeweeks speelrecht op zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan.
Spelen in het weekend op de wedstrijdbaan voor introducé tarief (€
27,50).
Spelen in het weekend op de par 3 baan voor introducé tarief (€ 17,50).

Alle dagen speelrecht op de par 3 baan.
Spelen op de wedstrijdbaan voor introducé tarief (€ 27,50).

A-lidmaatschap - € 1209

B-lidmaatschap - € 949

Par 3 lidmaatschap - € 439



Lidmaatschappen
Jeugd

Alle dagen speelrecht op zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan.

Alle dagen speelrecht op zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan.
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

Alle dagen speelrecht op zowel de wedstrijdbaan als de par 3 baan.
Golf Alliantie toe te voegen + € 55

Alle dagen speelrecht op de par 3 baan.
Spelen op de wedstrijdbaan voor introducé tarief (€ 27,50).

C1-lidmaatschap - € 246
Jeugd tot en met 13 jaar.

C2-lidmaatschap - € 396
Jeugd 14- tot en met 20 jaar.

C3-lidmaatschap - €509
Jeugd 21- tot en met 27 jaar.

Par 3 lidmaatschap - € 146
Jeugd tot en met 20 jaar.

 C1 C2 & C3 Par 3

Speelrecht wedstrijdbaan doordeweeks   € 27,50

Speelrecht wedstrijdbaan weekend   € 27,50

Speelrecht par 3 baan doordeweeks    

Speelrecht par 3 baan weekend    

Alliantie toe te voegen  € 55,00  

Introducé meenemen    


