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Hoe wordt jouw tarief bepaald?
Werkwijze :
Er zijn 4 leeftijdscategorieën en 4 golfhandicapcategorieën (HCP).
Elk tarief wordt bepaald door de combinatie van jouw leeftijd en jouw HCP op het 
moment van aankoop.

Leeftijdscategorieën:
Categorie 1: 0 jaar tem het jaar waarin je 11 jaar wordt
Categorie 2: het jaar waarin je 12 jaar wordt tem het jaar waarin je 21 jaar wordt
Categorie 3: het jaar waarin je 22 jaar wordt tem het jaar waarin je 35 jaar wordt 
Categorie 4: het jaar waarin je 36 jaar wordt en ouder

HCP categorieën: 
Categorie 1: geen HCP
Categorie 2: HCP 37-54
Categorie 3: HCP 18,4-36
Categorie 4: HCP 0-18,4



GREENFEE (dagpas bezoeker, niet-golfer of lid van een andere club) 

Driving range greenfee (dagpas)
- Geeft toegang tot driving range, puttinggreen, bunker en 3 oefenholes tijdens de openingsuren. 
- Geen federatiekaart of handicap verplicht.
- Bruikleen van golfstokken inbegrepen.
- Huur van rangeballen niet inbegrepen.
- 50% korting indien driving range open is maar de oefenholes en/of puttinggreen gesloten zijn.

 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
Range en 
oefenholes € 5,00 € 10,00  € 15,00 € 20,00

Terrein greenfee 
(1 golfronde) voor niet-abonnées, lid van een andere erkende golfclub
- Geeft toegang tot driving range, 3 oefenholes en 9-holes golfterrein tijdens de openingsuren.
- Een geldige federatiekaart met maximum handicap 45 is verplicht.
- Verplaatsen van een betaalde greenfee naar een nieuw tijdstip kan tot 24 uur voor de geboekte 

starttijd. No show geeft geen recht op terugbetaling. Terugbetaling kan enkel onder de 
voorwaarden verder beschreven in hoofdstuk ‘reserveren en betalen’.

individueel tarief
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
9-holes € 10,00 € 15,00  € 30,00 € 35,00

18-holes € 15,00 € 25,00 € 50,00 € 55,00

groepstarief (vooraf aangekondigd >24 speler)
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
9-holes € 7,50 € 12,50  € 25,00 € 30,00

18-holes € 10,00 € 20,00 € 45,00 € 50,00

winter/onderhoudswerken tarief 
(van 1 november tot eind februari en/of bij verstorende werken op het golfterrein 
waarbij minstens 1 hole gesloten is)
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
9-holes € 7,50 € 12,50  € 25,00 € 30,00

18-holes € 10,00 € 20,00 € 45,00 € 50,00

Maak kennis met de golfsport
De beginselen van de golfsport worden je aangeleerd op de driving range en de 
oefenholes door een golfprofessional of initiator.

Individueel: ‘Start to golf’ dag 
Neem deel aan een begeleide sessie op de driving range en de oefenholes 
tijdens onze jaarlijkse opendeurdag.

Tarief: gratis
- Op vooraf aangekondigde data.
- Online inschrijven verplicht via www.starttogolf.be
- Gebruik van golfmateriaal en rangeballen inbegrepen.

In groep: 
Leer de golfsport kennen tijdens een sessie op de driving range, de oefenholes, 
in groep vanaf minstens 8 personen 
Kennismaking 1 uur  € 16,00 per persoon
Golfontdekking 1,5 uur  € 20,00 per persoon
Golfinitiatie 2 uur  € 24,00 per persoon
Op maat vraag offerte

-  Op afspraak te reserveren via de balie of mail naar golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
-  Inhoud en intensiteit afhankelijk van de duur van de sessie. 
-  Sessie wordt gegeven door een golfprofessional en/of bijgestaan door een initiator.
-  Gebruik van golfmateriaal en rangeballetjes inbegrepen.
-  Grote groepen worden opgesplitst en krijgen een lesgever per deelgroep.
-  Het minimumtarief is de kostprijs voor 8 personen, ook indien de groep kleiner is.
-  Gezamenlijke betaling of facturatie via de contactpersoon van de groep.



Begrijp de golfsport: leer de spelregels !
Voorbereidende theoretische lessen & spelregeltest.
- Op vooraf vastgelegde data en na inschrijving met vooruitbetaling via de balie.
- Om deel te kunnen nemen aan deze stap in het Route 36 traject, moet je in het bezit te zijn van een 

driving range abonnement en KBGF Golf Vlaanderen stagiaire kaart.
- No show tijdens de les en/of op test geeft geen recht op terugbetaling.

Theorieles (1,5 uur) 
(in de zaal of op de baan afhankelijk seizoen)  € 20,00 per persoon
Theorie-spelregeltest 
(in zaal, multiplechoicetest)   € 10,00 per persoon

Op de baan: speel het spel !
Skills en vaardigheidstest op de oefenholes:
Vooraleer de stap te kunnen zetten naar de 9 holes baan kan je jouw opgedane 
vaardigheid laten testen op de oefenholes onder leiding van een initiator. 
Je speelt een ronde over 3 holes en je krijgt 2 extra slagen per hole. De score die 
je moet behalen om te slagen = 15 punten stableford: € 20,00 per persoon

Starters greenfee voucher op het 9 holes golfbaan:
na het succesvol slagen in de skills test op de oefenholes ontvangt de kandidaat 
golfer voor 3 maanden toegang tot de 9 holesbaan, waarvoor hij aan verminderd 
greenfee tarief (50% korting op het geldende tarief) een starttijd moet 
reserveren. 

Jouw starthandicap via de baantest: bereik je doel !
Je speelt een Route 36 – 9 holes ‘qualifying’ ronde onder begeleiding van een 
examinator (contactgegevens en starttijd te regelen via de balie), op afgesproken 
tijdstip van de vooruitgeschoven afslagplaatsen. Je hebt min 18 stableford 
punten nodig om te slagen (je krijgt 3 extra slagen per hole). Je score bepaalt je 
starthandicap (maximum 53). € 60,00

Route 36
Volg het Route 36 traject door het afleggen van de theorie, de skills en 
vaardigheidstest en de baantest.

Leer golfen: start to golf !
Start To Golf – Basisopleiding
Reserveerbaar zonder abonnement 
In groep van 6 op de driving range en oefenholes  € 120 per persoon

Start To Golf – Vervolgopleiding 
Pas reserveerbaar na het volgen van basisopleiding 
In groep van 4 op de driving range, oefenholes en baan € 160 per persoon

- 5 x 1,5 uur les op vaste tijdstippen o.l.v. een golfprofessional.
- Voor pakket 1 en tijdens de duur van de lessen is 2 maanden toegang tot de driving range en 

oefenholes (start de 1e instaples) inbegrepen.
- Voor pakket 2 hebt u een geldig driving range abonnement en stagairekaart KBGF nodig.
- Gebruik van golfstokken inbegrepen.
- Huur van rangeballetjes niet inbegrepen.
- No show geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander moment.

Start To Golf voor personen met een fysieke beperking
G-Start To Golf – Basisopleiding   € 120,00 per persoon
G-Start To Golf – Vervolgopleiding  € 160,00 per persoon

- Voor minder mobiele golfers is het gebruik van paragolfer en/of mobicartbuggy inbegrepen.
- Voor dove of slechthorende golfers is de aanwezigheid van een door ons gereserveerde Vlaamse 

Gebarentaal Tolk tijdens de lessen inbegrepen.
- Voor kandidaat G golfers die een persoonlijke begeleider nodig hebben, is de gratis deelname van de 

begeleider aan alle lessen toegestaan.



Golfstages op Golf Puyenbroeck
Volwassenen > 21 jaar   € 60 per persoon 
- In groep van maximum 6 deelnemers.
- 3 uur per dagdeel.
- Gebruik van alle materialen en trainingsmiddelen inbegrepen.
- Huur van rangeballen niet inbegrepen. 
- Niet aanwezig geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander tijdstip.

Juniors < 21 jaar 
Met HCP 37–54 en starters (geen HCP)  
Beginnersstage (halve dagen / 3 uur les dagdeel)  € 25 per persoon

Juniors < 21 jaar 
Met HCP 0 – 36  
Gevorderdenstage (volle dagen / 2 x 3 uur les per dag)  € 35 per persoon
- In groepen van maximum 12 per lesgever. 
- Gebruik van alle trainingsmaterialen inbegrepen.
- Het deelnemen aan een eventuele extra spelactiviteit (niet golf) is in de stage inbegrepen.
- No show geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander moment.
- Maaltijd en dranken niet inbegrepen, drinkwater is gratis ter beschikking via de balie.

GOLFLESSEN en GOLFTRAININGEN
Verbeter je golfvaardigheid via golflessen en groepstrainingen bij een golfprofessional.

- Reserveer en betaal je lessen vooraf online of via de balie. 
- Het lestarief voor niet-abonnees wordt verhoogd met de geldende greenfee oefenfaciliteiten.
- No show geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander moment.
- Verplaatsen van een golfles kan tot 48 uur op voorhand, via de balie van Golf Puyenbroeck of 

via de geboekte golfprofessional.

Individuele golflessen bij een golfprofessional
golfles per ½ uur max. 1 persoon per les € 30,00 per les
golfles per uur max. 2 personen per les € 60,00 per les
- Bruikleen van golfstokken is inbegrepen in de les.
- Huur van rangeballen is niet inbegrepen in de les.

Junior golftrainingen
Les of training vooraf gereserveerd en betaald (online) € 8,00 per persoon
Les of training niet vooraf gereserveerd (aan balie) € 10,00 per persoon
- Op woensdag: voor abonnee en niet-abonnee (Sport Na School, eerste kennismaking les,  

in gemengde groep met verschillende golfvaardigheden).
-  Op zaterdag en zondag: enkel voor abonnee en in door de lesgevers opgedeelde groepen 

(selectiecriteria oa : leeftijd, golfvaardigheid, golfhandicap vastgesteld door de golfprofessional 
tijdens de voorgaande lessen).

- Bruikleen van golfstokken inbegrepen.
- Per les ontvangt de junior ballenkrediet voor 5 x 24 rangeballen.

Clinics – thematrainingen
Clinics – thematrainingen  € 30,00 per persoon
- Duur 1,5 uur.
- In groepen van maximaal 6 deelnemers.
- Gebruik van rangeballen is niet inbegrepen in de les.
- Gebruik van flightscope en golfsimulator is inbegrepen. 
- Gebruik van de oefenholes of de baan is inbegrepen.

Golftraining of stage
onder leiding van een pro en met extra begeleiding 
van fysyiotherapeut, mental coach ea   € 40,00 per persoon
- Duur 2 uur.
- In groepen van maximaal 6 deelnemers.



Driving range abonnement (1 jaar geldig vanaf datum aanvraag)
Toegang tot de driving range, de bunker en de puttinggreen tijdens de 
openingsuren van het golfcomplex (open om 7 uur – sluit om 22 uur).
Toegang tot de 3 oefenholes na reservatie tijdens de daglichturen. Het aantal 
lopende reservaties (oefenmat, toegang oefenholes) is standaard onbeperkt, 
maar kan afhankelijk van de drukte of de organisatorische omstandigheden 
worden beperkt tot maximaal 1.

beginners (exclusief stagiaire kaart)
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
 € 48,00 € 96,00  € 144,00 € 192,00

Terreinabonnement (Geldig van 1 april tot eind maart volgend jaar)
Toegang tot de driving range, de bunker en de puttinggreen tijdens de 
openingsuren van het golfcomplex (open om 7 uur – sluit om 22 uur).
Toegang tot de 3 oefenholes en het 9 holes golfterrein na reservatie tijdens de 
daglichturen. Het aantal lopende reservaties (geboekte starttijden op het 9 holes 
golfterrein per speler) is standaard 3 maar kan afhankelijk van de drukte of de 
organisatorische omstandigheden worden beperkt tot maximaal 1.

beginners (exclusief licentie A)
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
HCP 37-54 € 192,00 € 384,00  € 576,00 € 768,00

gevorderden (exclusief licentie A)
 < 12 jaar 12 - 21 jaar 22 - 35 jaar > 35 jaar
HCP 0 – 36 € 198,00 € 396,00  € 594,00 € 792,00

Vrije golfer 
(Geldig van 1 april tot eind maart volgend jaar)
Toegang mits voorafbetaling tot de driving range, de bunker en de puttinggreen 
tijdens de openingsuren van het golfcomplex (open om 7 uur - sluit om 22 uur). 
Toegang mits voorafbetaling tot de 3 oefenholes en het 9 holes golfterrein na 
reservatie tijdens de daglichturen.

vrije golfer (exclusief licentie B of C)
 alle leeftijden en HCP 
 € 120,00 per persoon per jaar

Abonnementen
Geven elk, volgens hun specifieke voorwaarden, toegang tot de driving range, 
de bunker, de puttinggreen, de 3 oefenholes en/of het 9 holes golfterrein van Golf 
Puyenbroeck.

- Terreinabonnement en aansluiting als vrije golfer (met optie driving range abonnement) zijn geldig 
van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

- Terreinabonnement en driving range abonnement met vrije golfer worden bij tussentijdse instap pro 
rata verrekend (nog te spelen maanden).

- Vrije golfers, bij tussentijdse instap is er geen pro rata verrekening (1 jaartarief).
- Voor een wissel van vrije golfer naar terrein abonnement tijdens het lopende jaar wordt een 

administratieve kost van 60 euro aangerekend en er is geen recht op terugbetaling van eerdere 
aankopen van handicapregistratie en greenfees bij aankoop terreinabonnement. Een wissel op 
vervaldatum 31 maart is gratis.

- Het is verplicht om gelijklopend en voor de volledig periode van het abonnement aangesloten te zijn 
bij de KBGF – Golf Vlaanderen. Golfers reeds aangesloten bij een andere Belgische ‘homeclub’ zijn 
hiervan vrijgesteld. Golfers aangesloten bij een buitenlandse club moeten zich verplicht ook voor 
de duur van het abonnement op Golf Puyenbroeck aansluiten bij KBGF – Golf Vlaanderen.

TER INFO: er zijn 3 verschillende KBGF licenties (federatiekaarten) en Golf Puyenbroeck 
past de volgende verdeling – gekoppeld aan het type abonnement – toe :

- KBGF licentie A: voor terreinabonnementen
- KBGF licentie B: voor vrije golfers in combinatie met driving range abonnement
- KBGF licentie C: vrije golfers

De statuten van de KBGF voorzien dat elke Belgische golfclub vrij is om zijn toegangsvoorwaarden en 
greenfee-tarieven te differentiëren voor de A-B of C licenties.
De deelname aan bepaalde wedstrijden zoals de kampioenschappen op Golf Puyenbroeck en/of door 
Golf Puyenbroeck georganiseerde wedstrijden op verplaatsing is beperkt en niet toegestaan voor de 
houders van een B en C licentie.

Terreinabonnees ontvangen bij vernieuwing van hun abonnement ‘gast vouchers’. 3 vouchers indien 
verlenging in januari, 2 in februari, 1 in maart, 0 vanaf 1 april. Met deze voucher kan een gefedereerde 
golfer worden uitgenodigd op Golf Puyenbroeck. Deze ronde kan op elk moment van de week worden 
gespeeld. Voor deze reservatie volg je de instructies op I-golf- Itee. 

Kostprijs federatiekaart: jaarlijks bepaald door KBGF
Kostprijs duplicaat / vervanging van een federatiekaart (na verlies of beschadiging): jaarlijks bepaald 
door KBGF.



Wedstrijdfees
- Er is een wedstrijdfee verschuldigd bij het inschrijven voor een door Golf Puyenbroeck 

georganiseerde wedstrijd tenzij anders aangekondigd in de wedstrijdkalender.
- Bij afgelasting van de wedstrijd door Golf Puyenbroeck wordt een vervangdatum voorgesteld 

en wordt de betaalde wedstrijdfee/greenfee overgedragen naar deze nieuwe datum.
- Voor bezoekers van andere clubs (indien de wedstrijd voor hen openstaat) en vrije golfers wordt 

bovenop de wedstrijdfee de geldende greenfee aangerekend.

Op het eigen golfterrein
EDS – extra day score kaart via online reservatie  € 6,00
Qualifying wedstrijd   € 6,00
Winterwedstrijden en non qualifying wedstrijden   gratis

Juniorwedstrijd
terreinabonnee   gratis
niet-terrein abonnee   € 8,00

Indoor
wedstrijd op simulator  € 12,00 per ronde 

Op extern golfterrein
Greenfee en wedstrijdfee inbegrepen: tarief zoals onderhandeld bij de 
bezochte golfclub. Deelname wordt vooraf betaald via Golf Puyenbroeck 
(zie inschrijvingsvoorwaarden en tarief op de wedstrijdkalender en op IGolf)
- Andere kosten dan de greenfee (buggy, trolley e.a.) moeten door de speler ter plaatse betaald worden.
- Bij een afgelasting van een wedstrijd wordt de wedstrijdfee overdragen naar een andere wedstrijd. 

Indien dit niet mogelijk is, meld je aan via de balie voor een terugbetaling.
- No show geeft geen recht op terugbetaling of compensatie op een ander moment.
- Enkel met gegronde reden en met attest of document op naam (dokters-, overlijdensbericht of 

werkgeversattest) kan je een annulatie van je inschrijving en terugbetaling vragen.

Opschorting om medische redenen
Enkel voor terreinabonnees
Je kan een tijdelijke onderbreking van je abonnement krijgen bij afwezigheid wegens ziekte, kwetsuur 
of medische ingreep die een ongeschiktheid om te golfen van minstens 1 maand meebrengt.
Werkwijze:
Laat dit zo snel mogelijk weten aan de balie en bezorg een doktersattest. Op dit attest moet duidelijk de 
begin- en einddatum van afwezigheid staan. Herhaal dit indien er verlenging van je afwezigheid nodig 
is. Je krijgt geen terugbetaling. Wij stoppen je toegangsmogelijkheid tot het golfcomplex (geen doorgang 
meer met je badge of federatiekaart naar het betalende deel van het golfcomplex) voor de periode 
vermeld op het attest en geven je een bewijs (pro rata duurtijd van de stopzetting van het abonnement) 
in te ruilen bij de verlenging van je terrein abonnement het opeenvolgende jaar.

Footgolf
18 holes ronde (op het 9 holes golfterrein)
€ 25,00 per persoon.

- Minimum 20 personen en maximum 40 personen.
- Geen individuele reservatie mogelijk.
- Enkel na reservatie en in de daluren is footgolf mogelijk (duurtijd +/- 3 uur).
- Gezamenlijke betaling of facturatie via de contactpersoon van de groep.
- Verplaatsen of annuleren van een footgolf reservatie kan tot 48 uur op voorhand via de balie.
- Opzet terrein, korte introductie in het spel, scorekaarten en bruikleen van voetballen inbegrepen. 
- Aangepaste kledij en schoeisel verplicht (geen voetbalschoenen)!

Verhuur accommodatie en materiaal 
Huur driving range golfballen 
(te gebruiken op afslag, putting, bunker & 3 oefenholes)
1 credit (24 ballen) met muntstuk aan de ballenautomaat  € 2,00
10 credits (240 ballen) op je smartkaart/federatiekaart  € 12,00 

-  Opladen van ballenkrediet via balie of aan de automaat.
-  Het opstapelen van mandjes in een gehuurde locker is verboden. 
-  Het meenemen van mandjes en ballen buiten de terreinen van Golf Puyenbroeck is verboden.
-  Gebruik van deze balletjes op het 9 holes golfterrein is verboden.
-  Ballen rapen op het gras van de driving range is verboden.

Materiaallocker
€ 120,00/jaar 

-  Enkel na vooraf betaalde reservatie (online of via de balie).
-  Beschikbaar tijdens de openingsuren van de balie (vooraf aanmelden).
-  Vervanging van een verloren of beschadigde sleutel is op kosten van de huurder.
-  Bij einde abonnement dient de sleutel terug ingeleverd te worden aan de balie.

Trolley
€ 7,50 (dagticket)

Indoor golfsimulator
(privé gebruik buiten een geboekte les)    € 25/uur
- Enkel na vooraf betaalde reservatie (online of via de balie).
- Beschikbaar tijdens de openingsuren van de balie (vooraf aanmelden).
- Maximaal twee personen per sessie aanwezig in de indoor oefenruimte.



Mobicart en Paragolfer
- Meer info via de balie of via www.mobicart.be.
- Enkel beschikbaar indien de toestand van het terrein het toelaat.
- Enkel beschikbaar voor leden van de vzw Mobicart.
- Gebruikers mogen maximaal 1 persoon (niet lid Mobicart) meennemen als passagier.
- Gebruikers die de afspraken en de veiligheidsvoorschriften tijdens het besturen van een mobicart 

buggy niet respecteren zullen in de toekomst gebruik van de buggy op Golf Puyenbroeck ontzegd worden.
- Een gebruiker moet over een BA verzekering beschikken die het besturen van gemotoriseerde 

voertuigen toelaat.
- Schade veroorzaakt aan de buggy, aan eigendom van het Provinciebestuur of aan derden, is ten laste 

van de bestuurder /gebruiker.

Huur van een buggy door een mobicart vzw lid  
(tarief jaarlijks bepaald door Mobicart vzw):
9-holes ronde (2023)   € 10
18-holes ronde (2023)   € 15

Ter info: 
Dit tarief geldt ook op Millennium, Keerbergen Golf Club, Wellington Golf, Ieper Open 
Golf, Cleydael Golf, Drie Eycken, Rinkven Golf & Country club, Royal Latem Golf Club,* 
De Kempense Golf Club en Golfclub Witbos, Bossenstein Golf & Polo Club, Brasschaat 
Open Golf & Country Club, Golf Ter Hille, Royal Antwerp Golf Club, Royal Keerbergen 
Golf Club en Lilse Golf & Country.
Het geldende tarief is altijd exclusief de greenfee.

Huur van de paragolfer
gratis

Afspraken rond reserveren, betalen en toegang
Toegangsvoorwaarden
Alle starttijden, golflessen en -trainingen, inschrijvingen voor wedstrijden en 
activiteiten moeten vooraf gereserveerd en betaald worden.

Terreinabonnees van Golf Puyenbroeck kunnen de deuren/poorten openen met 
hun federatiekaart tijdens de openingsuren 7 – 22 uur.

Driving range abonnees van Golf Puyenbroeck kunnen de deuren/poorten 
openen met hun clubkaart tijdens de openingsuren 7 – 22 uur.

Greenfee-spelers & vrije golfers kunnen de deuren/poorten openen tijdens de 
openingsuren 7 – 22 uur met hun federatiekaart mits ze vooraf een starttijd of 
golfles hebben gereserveerd en betaald.

Belangrijk: Als gebruiker ben je verplicht om een geldige dagpas te kopen vooraleer je 
de driving range, putting en of 3 oefenholes betreedt of een greenfee te betalen 
vooraleer je het 9 holes golfterrein betreedt. Golfers die op de range of het terrein 
worden aangetroffen zonder geldig abonnement of dagpas zullen de boete worden 
aangerekend zoals beschreven in het Politiereglement Hoofdstuk 2 art. 4 = 5 x het 
geldende tarief.

Personeel en/of aangestelde marshalls zullen toezien en eventuele vaststellingen doen.

Reserveren en betalen kan via de volgende manieren:
1. Online reserveren en online betalen
- voor golfers aangesloten bij KBGF: via www.i-golf.be of de BE-golfapp 
- voor golfers aangesloten bij een buitenlandse federatie: www.golfinflanders.com 

2. Ter plaatse reserveren en contant betalen 
Via de balie tijdens de openingsuren 8.30 – 18 uur. Via de brasserie ‘De Laatste 
Afslag’ na 18 uur (enkel dagpassen die toegang geven tot de oefenfaciliteiten, 
geen lessen of deelname aan wedstrijden of activiteiten).

3. Aankoop ballenkrediet voor gebruik van rangeballen op de driving range en 
3 oefenholes 
Krediet opladen op je federatiekaart of je clubkaart (of dagpas aangekocht in 
brasserie ‘De Laatste Afslag’) kan via het oplaadstation in de gang van het 
golfcentrum. Je kan krediet aankopen aan de balie tijdens de openingsuren van 
de balie. De ballenautomaten werken ook met €2-muntstukken.

Opmerking: Opgeladen krediet blijft onbeperkt  geldig op je federatiekaart, clubkaart of dagpas. 
Niet opgebruikt ballenkrediet wordt niet terugbetaald.



contact
Golf Puyenbroeck
Craenendam 5, 9185 Wachtebeke
09 342 42 79 / 76
golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

openingsuren en baanstatus
vindt u terug op de website
www.puyenbroeck.be/algemeen-en-praktisch/bezoekers#golf


