Huisregels
Op Catharinenburg moet iedereen zich welkom voelen. Dat betekent een prettige en veilige
sfeer voor gasten en werknemers. Daarnaast is het ons streven om alle gasten, waaronder
golfers, optimaal gebruik te laten maken van onze faciliteiten. Bij het betreden van onze
locatie ga je dan ook akkoord met de volgende huisregels:

Algemene regels
Ik bezoek en gebruik Catharinenburg op eigen risico
Ik volg de aanwijzingen van medewerkers van Catharinenburg
Ik ga zorgvuldig om met alle materialen van Catharinenburg en bezittingen van gasten
Als ik buiten rook, zorg ik ervoor dat ik andere gasten niet hinder.

Omgangregels
Met mijn gedrag houd ik rekening met de gasten en medewerkers van Catharinenburg
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
Ik val de ander niet lastig
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik om hiermee te stoppen, indien dit niet
gebeurd meldt dit dan bij een medewerker van Catharinenburg

Kleding Golfers
Op Catharinenburg houden golfers met hun kleding rekening met andere gasten. Golfers
dragen golfkleding waarin ze zich prettig voelen en waarmee ze andere golfers niet in
verlegenheid brengen; ook bij het swingen en putten geen ongewenste inkijk. Golfers zorgen
ervoor dat hun golfschoenen geen beschadigingen kunnen veroorzaken in het clubhuis en
schoon zijn voor ze naar binnen gaan.

Regels voor golfers
Ik reserveer starttijd en meldt mij bij de caddiemaster/of in de app
De 18 holes PAR 3 mag zonder ervaring gespeeld worden
De 18 holes grote baan mag gespeeld worden met golfvaardigheidsbewijs of baanpermissie
Ik volg de aanwijzingen van medewerkers van Catharinenburg
Ik betreed de faciliteiten waar betaald voormoet worden alleen na betaling
Ik geef voorrang aan baanpersoneel tijdens uitvoering van de werkzaamheden
Ik houd met mijn golfspel rekening met de veiligheid van andere golfers en baanpersoneel
Ik hinder andere golfers niet en let daarom op speeltempo en houd aansluiting met de
golfers voor me. Houd me aan de maximale speelduur per ronde en laat andere golfers
voorgaan als ze sneller spelen en de dynamiek in de baan dit toelaat.
Ik hark de bunkers na gebruik aan.
Ik gebruik geen drivingrange ballen in de baan
Ik repareer pitchmarks en leg plaggen terug.
Ik rijd met mijn trolley,buggy of ander voertuig alleen op toegestane gebieden en in ieder
geval niet tussen green en bunker.
Als ik mijn hond mee neem in de baan zorg ik dat hij geen overlast voor anderen veroorzaakt
Ik volg de aanwijzingen van de Marshall op

Overtreding van deze huisregels
Overtreding van deze huisregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals het voor een
kortere of langere periode ontzeggen van de toegang tot alle faciliteiten van Catharinenburg

Privacy
Catharinenburg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en volgt de richtlijn AVG.
Indien u niet wilt dat de foto’s van activiteiten op Catharinenburg waarop u bent afgebeeld
wordt gebruikt voor promoacties dan kunt u dit voorafgaand aan uw ronde/wedstrijd
kenbaar maken bij caddiemaster of wedstijdleiding. Wij zullen dan rekening houden met uw
bezwaar.

