Gebruik & Reglement Indoor
De indoor kan enkel gebruikt worden vanaf hcp 45 en lager tussen vanaf 9h30
en 21h30 na reservatie via i-golf “Golfschool Gent Indoor” waarbij u :
o telkens per uur reserveert
o de 4 deelnemers per uur vermeld (indien u alleen of met twee of drie wilt
reserveren; de overige plaatsen invullen met “bezet”) ..of de pro ingeval
van les
o op de dag zelf :
▪ de fee van 20€ betaalt aan het secretariaat of lounge (na sluiting van
het secretariaat ….bij reservatie van een gefedereerd niet-lid (guest)
met minimum hcp 45 dient er 10€ per “guest”/sessie te worden
betaald
▪ of de fee van 65€ voor 1 uur met les (af te spreken met en te betalen
aan de pro) …niet vergeten om de pro te reserveren via i-pro
Gebruik van de indoor “Sportscoach” :
• Steeds de ingang van het terras gebruiken
• Het muntje dat je ontvangt bij betaling depenoneer je in het witte bakje bij
het binnenkomen in de indoor
• De beamer dient te worden aangezet door te drukken op de blauwe toets
van het beamer bakje
• U volgt de instructies van sportcoach op het “touch screen”
• Na de sessie de beamer afzetten via de blauwe toets
• In geval van probleem raadpleeg onmiddellijk het secretariaat of de
Golflounge.
Reglement Indoor
• Diegene die reserveert draagt de volle verantwoordelijkheid voor het niet
correct en ongeoorloofd gebruik van de indoor…..zie ook golfetiquette
• Steeds de ingang van het terras gebruiken
• Respecteer uw gereserveerde periode
• Zorg ervoor dat de buitendeur (terras) bij het spelen steeds gesloten is
• Gebruik enkel de beschikbare ballen die door de Golfschool zijn voorzien
….eigen ballen zijn dus niet toegelaten….
• Plaats uw golftas in een van de “stand bags”
• Neem steeds plaats achter de “stand bags” wanneer uzelf niet speelt
• Golfschoenen met spikes zijn niet toegelaten …enkel sportieve
binnenschoenen
• Clubs en schoenen moeten gereinigd zijn alvorens de indoor te betreden –
gelieve evt de “clubwasher” te gebruiken.
• Voor reservaties die geen 24 uur op voorhand worden geannuleerd zal de
fee van 20€ dienen betaald te worden aan het secretariaat

