Beste leden en gasten,
Wij heten u van harte welkom op de Maastrichtsche!
In dit protocol staan de belangrijkste punten waar u zich aan dient te houden.
Met uw bezoek aan de baanexploitant, stemt u in deze bepalingen na te
zullen leven.
ALGEMEEN
 Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38⁰C).
 Blijf thuis als iemand in uw huis koorts (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
 Was vóór en ná het golfen uw handen, minimaal 20 seconden.
 Houd hetzelfde tempo aan als andere flights. Bij door u veroorzaakt oponthoud, laat
u door.
 Vermijd fysiek contact met andere golfers, personeel, pro etc. en hun spullen.
 Volg de aanwijzingen van de marshals, het personeel, greenkeepers en de
pro’s op. Doet u dat niet, dan kan u de verdere toegang tot het golfterrein
worden ontzegd.
 Bezoeken van het golfterrein gebeurt op eigen risico; kans op (corona)besmetting is
niet uitgesloten.
CLUBHUIS
 De receptie is geopend van 08:00 – 17:00 uur. Incidenteel kan hiervan afgeweken
worden.
 De toiletten in het clubhuis, en bij hole 10/driving range zijn geopend.
 Het dragen van een mondkapje is verplicht in het clubhuis en in de caddy locker
ruimte .
BAAN








Kijk op de homepagina voor de actuele baanstatus.
Doorlaten is verplicht, indien u geen aansluiting houdt met de flight voor u.
De vlaggenstokken niet aanraken of uit de hole halen.
Blijf met u trolleys achter of langs de touwen van de voorgreens en teeboxen.
Gebruik zoveel mogelijk een draagtaas i.p.v een trolley.
Buggies en handicarts zijn niet toegelaten in de baan.
Repareer uw eigen en andere pitchmarks.

STARTTIJDEN
 Alleen na reservering van een starttijd kunt u een golfronde spelen.
 Reservering van een starttijd gebeurt voor leden online.
 Gasten kunnen telefonisch reserveren via de caddiemaster +31 (0)43 328 17 40.
 Henri-Chapelle leden kunnen 1 dag van te voren telefonisch reserveren.
 Het is toegestaan bij iedere flight waar slechts 1 speler staat u bij te boeken.
 Per persoon kan er maximaal 1 flight worden geboekt
Dank voor het opvolgen van deze regels, veel golfplezier!

