Cursus Informatie - Handicap Lesdag

Inhoud van de cursus
- 3 uur Golfles in de ochtend
- 9-holes Qualifying ronde in de middag
- Inclusief oefenballen
Het dagvullende programma is speciaal bedoeld om u te helpen bij het spelen van uw
Qualifying kaart. Ook als u een tijd niet heeft gespeeld is de Lesdag de ideale manier om uw
vaardigheden op te frissen.
Alle onderdelen van het spel worden behandeld, short game, pitchen en putten en natuurlijk
uw swing. U krijgt 3 uur golfles met doeltreffende tips en aanwijzingen. Dus geen ingewikkelde
oefeningen maar snel en direct resultaat!
Na de lunch speelt u 9-holes onder begeleiding van de professional. De score kunt u gebruiken
om uw Handicap te halen of te verlagen. Uw professional is bevoegd om te tekenen voor uw
score.

Lunch
De lunch is voor eigen rekening. Het is op de cursuslocatie niet toegestaan om zelf
meegebrachte etenswaren te nuttigen.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving naar de cursuslocatie vindt u op onze website www.golfpro-motion.nl
onder het menu ‘Locaties’.
Meld u zich uiterlijk 15 min. voor aanvang van de les bij de receptie van de Golfschool (de
aanvangstijd van uw les staat vermeld in uw bevestigingsmail).

1

Kleding & Benodigdheden
Draag sportieve, makkelijk zittende kleding en bij voorkeur golfschoenen met soft spikes. Nette
spijkerbroeken zijn op alle locaties toegestaan.
Oefenballen zijn bij de lessen inbegrepen. Wel dient u over een eigen golfset te beschikken en
gebruikt u tijdens de 9-holes ronde uw eigen golfballen. Als u niet over een eigen set beschikt
dan kunt u deze huren op de locatie (wij adviseren u vooraf te reserveren bij de leslocatie).

De scorekaart
U moet uw (door de professional ondertekende) scorekaart na de les mee naar huis nemen en
zelf invoeren via het menu Handicapregistratie op onze website www.golfpro-motion.nl. Als het
om uw eerste scorekaart gaat, dan moet u de kaart tevens per post opsturen naar Golf ProMotion, Jonkerweg 27B, 1217 PM Hilversum.

Reserveren en annuleren
Er is per cursus plek voor minimaal 4 en maximaal 8 personen. Wij doen ons uiterste best om u
in te plannen in de cursus van uw keuze, maar bij onder- of overbezetting kunnen wij u vragen
om voor een andere datum te kiezen.
Annuleren
Annuleren of verplaatsen van uw cursus is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor aanvang. Bij
annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt om € 25,- annuleringskosten in rekening te
brengen.
Omstandigheden
In bijzondere gevallen (zoals strenge vorst, sneeuw of onweer) kan het voorkomen dat de
cursuslocatie tijdelijk wordt gesloten. Als onvoorziene omstandigheden van invloed zijn op uw
cursus dan krijgt u hierover natuurlijk bericht.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons
op via info@golfpro-motion.nl
Wij wensen u een hele leuke cursusdag!
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