REGLEMENT KOKSIJDE GOLF TER HILLE 2021
Als abonnee van Koksijde Golf ter Hille verklaart u zich akkoord met dit reglement. Indien u vragen
heeft, kan u altijd terecht bij de Algemeen Secretaris (Dhr. Jan Deramoudt) of Captain (Dhr. Luc
Goeminne) van Koksijde Golf ter Hille.
A. Toetreding tot Koksijde Golf ter Hille
1. U bent golfer: u kan toetreden als abonnee van Koksijde Golf ter Hille door een
inschrijvingsdocument via de website in te vullen. Om abonnee te zijn dient u een jaarlijkse
bijdrage te betalen. Onder abonnement wordt hier begrepen: het recht om op de terreinen
van Koksijde Golf ter Hille te spelen en de andere faciliteiten te gebruiken.
Koksijde Golf ter Hille hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en
dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koksijde
Golf ter Hille houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze
privacyverklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Als Koksijde Golf ter Hille zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze volledige privacyverklaring kan u raadplegen via:
http://www.koksijdegolfterhille.be/nl/privacyverklaring
2. U bent geen golfer: u heeft gratis toegang tot de Driving Range als deelnemer van verschillende
initiaties die door onze golf Pro’s worden georganiseerd. Dit kan gebeuren in groep of
individueel.
Lessen gereserveerd bij een pro kunnen tot 24 uur voordien kosteloos geannuleerd worden.
Indien de les minder dan 24 uur vooraf geannuleerd wordt, dient de volledige som betaald te
worden.
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Iedere persoon die de kunst en de techniek van de golfsport wil leren kennen of er zich over
wil vervolmaken, kan de faciliteiten van de Driving Range benutten als deelnemer van
verschillende initiaties die door onze golfpro’s worden georganiseerd of door betaling van een
abonnementsbijdrage of een driving range fee (enkel indien in het bezit van een
federatiekaart).
B. Toegang tot het terrein
Ter bescherming van het terrein van Koksijde Golf ter Hille kan men ten allen tijde beslissen om de
toegang tot het terrein of delen ervan te verbieden of te beperken omwille van klimatologische of
slechte omstandigheden van het terrein. Het al dan niet openen van het terrein wordt soeverein beslist
door de greenkeeper. In de afwezigheid van de greenkeeper neemt de Algemene Secretaris zijn
bevoegdheden over. De toestand van het terrein wordt telkens meegedeeld op de website en op het
info-bord op de parking.
1. De Driving Range
Niet-abonnees (in het bezit van een geldige federatiekaart) kunnen van de Driving Range gebruik
maken mits voorafgaande registratie in het secretariaat en na betaling van de overeenkomstige Driving
Range fee. Gelieve na het oefenen de lege mandjes terug naar de ballenmachine te brengen.
2. Putting green
Enkel golfschoenen of sportschoenen zonder hiel zijn toegelaten.
3. Het terrein
Wie heeft toegang tot de golfbaan?
a. Abonnees van Koksijde Golf ter Hille in het bezit van een geldige federatiekaart.
b. Niet-abonnees van Koksijde Golf ter Hille in het bezit van een geldige federatiekaart mits
betaling van een greenfee.
c. Golfers in initiatie onder begeleiding van de pro’s.
Na het behalen van het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) verkrijgen abonnees een handicap van 45 die
hen tevens toelaat om deel te nemen aan de wedstrijden voor rabbits.
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf heeft in haar zitting van 26 augustus 2013
een beslissing genomen betreffende de handicap op de Langeleedcourse.
De algemene regel geldt dat op de Langeleedcourse een minimum handicap van 35 vereist is (week,
weekend, feestdagen). Abonnees van Koksijde Golf ter Hille, die een handicap hebben van 36, mogen
gebruik maken van het terrein.
De handicaplimiet is evolutief en zal jaarlijks geëvalueerd worden. Men houdt rekening met de reële
handicap en niet de playing handicap die kan afgerond zijn. De handicap geldt tot nader order voor
zowel vrouwen als mannen.
Wie krijgt WEL toegang tot de Langeleedcourse
• Minimum handicap 35 (altijd, voor niet-abonnees)
• Handicap 36 (altijd, voor abonnees)
Wie krijgt GEEN toegang tot de Langeleedcourse
• Handicap 36 voor niet-abonnees
• Rabbits hcp >36 (ook niet in gelijk welk wedstrijdverband)
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4. Greenfee: niet abonnees betalen een greenfee (online of via het golfsecretariaat) volgens
geldende tarieven – zie https://www.koksijdegolfterhille.be/reserveren-tarieven/greenfee
Het weektarief geldt van maandag tot en met donderdag. Het weekendtarief geldt op vrijdag,
zaterdag en zondag en eveneens op nationale feestdagen.
5. Reservaties van starttijden: Een teetime of starttijd wordt elektronisch gereserveerd via het
programma i-Golf of door reservatie op het secretariaat (telefonisch of per mail). Wie geen teetime
gereserveerd heeft, dient zich aan te melden op het secretariaat en kan dan starten mits er een
vrije starttijd beschikbaar is. Reserveren kan ook steeds via het i-Touch scherm in de hal van het
clubhuis, dit zowel voor abonnees als niet abonnees (betaling via smartphone mogelijk).
Spelen op de baan zonder het reserveren van een teetime of het niet respecteren van de
gereserveerde teetime wordt bij vaststelling door de marshal een eerste maal bestraft met een
verwittiging, een tweede maal met een vermaning en een derde maal met een schorsing van 1
maand gedurende dewelke de toegang tot de golfaccommodatie wordt ontzegd.
5.

Registratie aanwezigheid: Vanaf 1 april 2016 moet je door middel van je slimme federatiekaart je
aanwezigheid in Koksijde Golf ter Hille te registreren.
Telkens je dus een rondje speelt, dien je je aanwezigheid te bevestigen door je federatiekaart
tegen één van de bestaande lezers te houden (schuur, kleedkamers, kooienruimte, garage) of
tegen de lezers die aan de starthutten aan hole 1 werden geplaatst. Het systeem is heel makkelijk
en brengt geen extra last met zich mee.

-

-

Waarom doen we dit?
Om twee redenen:
ten eerste worden op die manier het aantal gelopen rondjes in kaart gebracht, wat heel
belangrijke informatie vormt binnen het beheer van een golfclub, zeker naar berekening van de
bezettingsgraad van de baan.
ten tweede hopen we hiermee het aantal ‘no-shows’ te verminderen, want helaas gebeurt het
vandaag de dag nog te vaak dat een afslagtijd gereserveerd werd en dat op het uur van afslag
niemand komt opdagen.

6. Zwart spel: onrechtmatig gebruik van de accommodatie en/of onrechtmatige aanwezigheid op het
terrein wordt bestraft met schorsing van 3 maanden en betaling van de dagfee (greenfee, driving
range fee) verdubbeld.
7. Golftas: als golfspeler is het verplicht bij het betreden van de golfbanen de golfclubs bij zich te
dragen in een daartoe bestemde golftas.
C. Algemene regels
Elke abonnee verbindt er zich toe om zich waardig, eerlijk, goed en sportief te gedragen, met respect
voor de regels, de etiquette en de golfcultuur in het algemeen.
Huisdieren: zijn niet toegelaten op het terrein en op de oefenfaciliteiten. In het clubhuis zijn honden
enkel toegelaten aan de leiband en mits ze niet storen.
Driving Range: Het is niet toegelaten materiaal eigen aan de Driving Range te gebruiken voor andere
doeleinden. Dus het gebruik van oefenballen op het terrein is VERBODEN! Het is eveneens verboden
om rangeballen in uw golftas te bewaren. Een overtreding hieromtrent wordt bestraft met schorsing
van één maand.
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Voertuigen: Iedere abonnee of bezoeker dient zijn voertuig te plaatsen op de parking. Geen enkel
voertuig mag zich buiten dienstverband in de omgeving van het complex bevinden. Koksijde Golf ter
Hille kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht aan voertuigen.
Gebruik elektrische voertuigen (buggies/scooters): Het gebruik van elektrische voertuigen op het
terrein is toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Echter, ter bescherming van het terrein van
Koksijde Golf ter Hille kan men ten allen tijde beslissen om het gebruik er van te verbieden omwille
van klimatologische of slechte omstandigheden van het terrein.
Het al dan toelaten van elektrische voertuigen op het terrein wordt soeverein beslist door de
greenkeeper. In de afwezigheid van de greenkeeper neemt de secretary zijn bevoegdheden over.
Tijdens de wintermaanden (november-maart) zijn elektrische voertuigen uitgezonderd scooters
verboden (zie winterregels).
Het gebruik van een eigen buggy/scooter kan enkel mits voorafgaande goedkeuring van het
directiecomité.
Voorwaarden gebruik buggies: de leeftijd van +70 jaar hebben of een medisch attest kunnen
voorleggen, -18-jarigen mogen geen elektrische wagens besturen. Buggies moeten steeds via het
secretariaat worden gereserveerd.
Winterregels:
Van 1 november tot 31 maart zijn de winterregels van toepassing:
- PLACING (bal op fairway mag opgenomen worden en verplaatst worden op een betere
ondergrond, maar nooit dichter bij de vlag).
- De GRASTEE op de driving range gaat dicht (zone voor drivers naast het prolokaal).
- Er wordt gespeeld vanaf WINTERTEES (fronttees: dames altijd van rood / heren altijd vanaf geel).
- BUGGY'S VERBODEN op de beide banen.
- Enkel TROLLEY'S MET WINTERBANDEN zijn toegestaan op beide banen.
- Wekelijkse wissel STARTHOLE LANGELEEDCOURSE: deze regel werd ingevoerd voor een gelijke
terreinbelasting:
o EVEN WEKEN: starten op hole 10 (dus eerst hole 10-18 spelen om vervolgens hole 1 tot 9 te spelen)
o ONEVEN WEKEN: starten op hole 1
Buiten het winterseizoen is starten op hole 1 verplicht! De greenkeeping begint ’s morgens zeer vroeg
en krijgt zo de kans de spelers voor te blijven. Men mag dus nooit zonder toestemming starten op hole
10.
Kledij: Spelers en bezoekers dragen zowel in het clubhuis als op het terrein een aangepaste kledij welke
verenigbaar is met de beoefening van het golfspel. De toegang tot de golfbaan en het clubhuis kan
geweigerd worden aan zowel spelers als niet spelers die niet voldoen aan de kledingstandaard. Leden
van de Sportieve Commissie en het secretariaat kunnen hierover oordelen en maken hiervan melding
aan de Captain (bij afwezigheid van de Captain kunnen deze rechtstreeks melding maken aan
betrokkene).
Het gebruik van golfschoenen en laarzen met metalen spikes is verboden op het terrein. Soft spikes
zijn overal toegelaten ook in het clubhuis.
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Toegelaten kledij op het terrein
Heren:
- polo met kraag (geen t-shirts);
- geen jeans;
- bermuda, klassieke model (geen shorts);
- Kousen of sokken (verplicht).
Dames:
- polo met kraag, met of zonder mouwen nauw aansluitend (geen t-shirts);
- geen jeans;
- bermuda, klassieke model (geen shorts);
- Kousen of sokken (verplicht).
Accommodatie: Iedere abonnee zal ervoor zorgen dat de inrichting van de bar, de kleedkamers,
toiletten, enz. niet beschadigd wordt. Handdoeken blijven in de kleedkamer en dienen in de voorziene
opvangbakken gedeponeerd te worden. Koksijde Golf ter Hille kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele verdwijning of verlies van eigendommen.
Kinderen: alle kinderen onder de 8 jaar mogen niet alleen op het terrein of in het complex vertoeven,
met uitzondering van diegenen die over een golfvaardigheidsbewijs beschikken.
GSM: is storend op het terrein. GSM moet op stil staan en men kan hoogstens naar boodschappen
kijken of gemiste oproepen beluisteren.

GPS : toestellen worden toegelaten tijdens de competitie indien deze enkel voor afstandsmeting en positiebepaling worden gebruikt.
Afstandsmeters (Regel 4-3 Gebruik van uitrusting)
Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het
instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten.
Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens
een wedstrijd. Apparatuur die deze functie(s) bezit(ten) mag na 2015 wel mee de baan in, maar alleen om er de afstand mee
te meten.

Caddy: Tijdens clubwedstrijden is het verboden om vergezeld te worden van een caddy.
Baanpersoneel (greenkeeping): heeft altijd en overal voorrang. Men wacht tot zij een teken geven dat
de golfbaan vrij is of zijzelf uit het zicht verdwenen zijn.
Schade, klachten en sancties: iedere abonnee heeft de morele plicht elke vastgestelde schade te
melden aan het secretariaat of de Captain. Elke abonnee dat schade aanbrengt aan eigendommen van
Koksijde Golf ter Hille of van andere abonnees, zal automatisch aangesproken worden om onmiddellijk
de aangerichte schade te vergoeden.
Alle vaststellingen of gebeurtenissen die in strijd zijn met de reglementen of met de goede huishouding
moeten gemeld worden op het secretariaat. Iedere inbreuk op de reglementen of de golfetiquette
worden voorgelegd aan de Handicap-en regelcommissie.
Het Invitétarief
Een invitétarief heeft als doel niet-abonnees van Koksijde kennis te laten maken met onze mooie
Langeleedcourse via een voordeeltarief.
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Als abonnee van Koksijde Golf ter Hille kan je op jaarbasis 10 golfers uitnodigen, maar slechts drie maal
dezelfde persoon aan de geldende invité-tarieven zie: https://www.koksijdegolfterhille.be/abonneekgth/nuttige-info/invitetarief
Voorwaarden:
•
Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen zoals: juniorkorting, korting
Koksijdenaar / tweedeverblijver.
•
Om van deze korting gebruik te maken moet je volwaardig abonnee zijn van de
Langeleedcourse, dus geldt niet voor abonnees voor junioren en -32 jarigen!
•
De invité speelt mee in dezelfde flight als de inviterende abonnee.
•
Dit tarief is enkel van toepassing op de Langeleedcourse en niet bij wedstrijden.
•
De invité mag slechts drie maal aan dit tarief op KGTH spelen
•
De invité voldoet aan de hcp-vereisten en is gefedereerd.
D. Etiquette
Iedere golfspeler toont respect voor het golfreglement, het terrein en voor zijn medespeler daarom
hoort hij/zij zich de volgende etiquette gedragingen eigen te maken.
Wie zich op het terrein begeeft, zorgt ervoor dat hij/zij in het bezit is van volgend materiaal: voldoende
golfballen, tees, een ball-marker, een pitchfork, potlood en de golfregels.
Tot een vlot golfspel kunnen de volgende goede gewoonten bijdragen:
- Registreer uw aanwezigheid aan één van de lezers (schuur, starthut, kleedkamer,…).
- Zorg ervoor dat u steeds tijdig aan de afslag bent, d.w.z. 10 minuten voor afslagtijd.
- Kies zo mogelijk de juiste club vooraleer op de afslagplaats te komen.
- Liefst geen – en hoogstens één – oefenswing maken.
- Bestudeer de volgende slag terwijl de medespeler aan het spel is.
- Stil zijn als een andere zijn slag neemt.
- Speel bij twijfel altijd een provisionele bal.
- Ga niet met de trolley tussen de green en de greenbunkers.
- Overschrijd nooit een witte lijn met trolley of buggy
- Plaats de trolley naast de green en de surrounds in de richting van de volgende afslag.
- Noteer de score niet op de green, maar bij de volgende afslag (ready golf).
- Speel niet verder indien niet gescoord kan worden (ready golf).
- Speel een korte putt uit, wanneer de medespeler het toelaat (ready golf).
- Slenter niet over de baan en speel met een goed geordende golfzak.
- Bij traag spel of oponthoud (bv. bij het zoeken naar een verloren bal) laat ALTIJD de
achtergaande ploeg of spelers door.
- Respecteer altijd de volgorde van de holes, sla geen holes over en steek niet willekeurig door.
E. Bijkomende regel met betrekking tot no shows en laattijdige uitschrijving voor wedstrijden
Ondanks herhaaldelijke oproepen tijdens prijsuitreikingen, worden de Captains van de verschillende
commissies te vaak geconfronteerd met laattijdige uitschrijvingen en zelfs met no shows
(afwezigheden zonder voorafgaandelijke melding) op wedstrijden. In die mate dat de Sportieve
Commissie beslist heeft om een aantal richtlijnen te introduceren die bij het inschrijven/deelnemen
voor/aan wedstrijden in acht moeten gehouden worden.
Laattijdige uitschrijvingen of afzeggingen leiden tot heel wat last, niet enkel voor de Captain die de
startlijst opnieuw moet aanpassen maar uiteraard ook voor de medespelers die soms in flights van 2
moeten spelen omwille van de afzegging van één van hun medespelers. De richtlijnen hieronder liggen
in de lijn van Federale reglementen ter zake.
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IN- EN UITSCHRIJVEN
Een abonnee kan zich inschrijven op i-Golf voor een wedstrijd van de sportieve commissie vanaf 14
dagen voor de wedstrijd. Uitschrijven kan tot ten laatste drie dagen vóór de wedstrijd om 12 uur.
- Zondag wedstrijd (tot donderdag 12 uur)
- Dinsdag wedstrijd (tot zaterdag 12 uur)
- Woensdag wedstrijd (tot zondag 12 uur)
- Donderdag wedstrijd (tot maandag 12 uur)
TIJDSBLOKKEN
De Captains houden, bij het opstellen van de startlijst, zo veel als mogelijk rekening met de tijdsblokken
waarin werd ingeschreven. Echter, als gevolg van vele factoren, kan de Captain niet garanderen dat de
speler in het exacte tijdsblok kan worden ingedeeld. De speler is zich hiervan bewust en, door zich
alsnog in te schrijven voor de wedstrijd, aanvaardt hij/zij dat zijn/haar starttijd tot 1 uur kan afwijken
van de gevraagde tijdsblok.
UITSCHRIJVEN NA AFSLUITING VAN INSCHRIJVINGEN
Indien een speler zich uitschrijft voor een wedstrijd georganiseerd door een bepaalde Commissie (Club,
Men, Ladies, Seniors, Rabbits,...) nadat de inschrijvingen voor deze wedstrijd werden afgesloten, zal
de speler niet kunnen deelnemen aan de volgende wedstrijd die door deze Commissie georganiseerd
wordt. Dit ongeacht de reden van de uitschrijving.
Het toepassen van deze gangbare regel wordt gecommuniceerd via een e-mail die verstuurd wordt via
het golfsecretariaat. Het heeft geen zin om uw ongenoegen hieromtrent te uiten vermits deze regel
consequent voor iedereen op dezelfde wijze wordt toegepast.
Inschrijven na het afsluiten van de wedstrijd kan enkel nog via het secretariaat. Deze zal in overleg met
de Captain eventuele vrijgekomen plaatsen invullen met late inschrijvingen.
Een speler die zich inschrijft als reservespeler via de reservelijst stelt zich hiermee beschikbaar op de
dag van de wedstrijd. Indien de beschikbaarheid niet meer van toepassing is, moet de speler zich
uitschrijven van de reservelijst.
NO SHOW
Indien een speler zonder enige verwittiging niet opdaagt voor een wedstrijd georganiseerd door een
bepaalde Commissie (Club, Men, Ladies, Seniors, Rabbits,...) waarvoor hij zich ingeschreven heeft, zal
de speler niet kunnen deelnemen aan de volgende twee wedstrijden die door deze Commissie
georganiseerd worden. Dit ongeacht de reden van de uitschrijving.
STOPPEN TIJDENS WEDSTRIJD
Indien een speler zonder geldige reden uit de wedstrijd stapt en de flight waarin hij is ingedeeld verlaat,
zal hij niet kunnen deelnemen aan de volgende twee wedstrijden die door deze Commissie
georganiseerd worden en zal de handicap van deze speler verhoogd worden met 0,1.
UITZONDERINGEN
- In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan de Captain van een Commissie de regel aanpassen.
- Bij herhaalde inbreuken (meer dan 2 keer) kan de Captain de gevolgen aanpassen.
F. Wedstrijden: regel ter bevordering van vlot spel
Om vertragingen op de baan en traag spel te vermijden, te allen tijde en zeer zeker tijdens
wedstrijden:
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Blijf in het spoor van de flight voor u (READY GOLF).
Indien uw flight meer dan een hole (par 4/5) achterstand heeft en deze achterstand 2 holes of
een half uur later niet kleiner is geworden, kan de marshal u en uw flightgenoten verzoeken om
een hole over te slaan en door te stappen naar de afslag van de volgende hole.

G. Tuchtprocedure (RvB AGB 22 04 2013)
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen:
• Sportieve sancties: Zijn de uitsluitende bevoegdheid van de Captain, eventueel bijgestaan door de
Sportieve Commissie. De sancties kunnen zijn (van licht naar zwaar):
o Mondelinge vermaning
o Schriftelijke vermaning
o Diskwalificatie
o Tijdelijk verbod van deelname aan wedstrijden:
▪ Ofwel enkel op van de betreffende sportieve entiteit (club, ladies, seniors,…);
▪ Ofwel alle wedstrijden
Bij zwaardere sancties is het aangewezen dat de Captain zijn Sportieve Commissie en de Voorzitter, of
zijn vervanger raadpleegt.
•

Extra-sportieve sancties: Zijn de uitsluitende bevoegdheid van de Voorzitter en de Raad van
Bestuur. Normaliter zal de Voorzitter na consultatie van de Captain een sanctie uitspreken. De
sancties kunnen zijn:
o Mondelinge vermaning
o Schriftelijke vermaning
o Tijdelijk toegang ontzeggen tot geldboete als schadevergoeding
o Schorsing als abonnee

H. Verzekering
Bij betaling van de federatiebijdrage bekomt de speler zijn federatiekaart. Deze kaart laat hem, mits
betaling van de greenfee, toe tot alle golfclubs van het land en in het buitenland. Bepaalde clubs
hanteren wel een minimum handicapvereiste om op hun terrein toegelaten te worden.
Door het bezit van een geldige federatiekaart wordt ook de burgerlijke verantwoordelijkheid gedekt
in geval van ongevallen die veroorzaakt worden bij het beoefenen van de golfsport. Deze verzekering
geldt uiteraard slechts voor zover de elementaire regels van voorzichtigheid worden nageleefd. Bij
wijze van voorbeeld kan worden aangegeven: een speler laten afslaan van de gele of witte tees, terwijl
men zelf blijft staan aan de rode of blauwe tees, dus in de lijn van de afslag, is uiteraard niet gedekt.
Schade veroorzaakt aan auto’s is ook niet gedekt. De persoonlijke aansprakelijkheid van kandidaatspelers en proefabonnees die geen federale kaart in hun bezit hebben is gedekt door hun familiale
verzekering. Ook de club heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, die haar
verantwoordelijkheid dekt als eigen juridische entiteit. Hierin worden organisatiefouten verzekerd en
in principe niet de fouten van individuele spelers.
We heten u van harte welkom op Koksijde Golf ter Hille en zijn altijd ter uwer beschikking voor
bijkomende informatie via + 32 58 53 27 10 of via golfsecretariaat@koksijde.be.
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