Onderwerp: Online starttijden boeken bij De Peelse Golf
Geachte Golf Chain abonnee,
Het is voor Golf Chain abonnees enkel nog mogelijk om online een starttijd te reserveren bij De Peelse
Golf.
Hoe boek ik online?
In onderstaand overzicht ziet u de code die bij uw baan hoort. U dient de code van uw eigen club voor
uw persoonscode te zetten bij het inloggen op de website van De Peelse Golf. Uw persoonscode en
wachtwoord zijn hetzelfde als die bij uw eigen club. Bent u uw persoonscode of wachtwoord vergeten,
dan dient u deze op te vragen bij uw eigen club.
Baancodes:
·
·
·
·
·
·

Stippelberg: 162
Midden Brabant: 129
Reymerswael: 50
Brunssummerheide: 33
Bergvliet: 144
De Peelse Golf: 100

Voorbeeld:
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Stel, u bent lid van Stippelberg (baancode 162)
Uw lidcode bij de Stippelberg is JANS1
U wilt een starttijd boeken bij De Peelse Golf
Ga naar www.depeelsegolf.nl
Klik op ‘Teetime reserveren’
U logt in als ‘lid van De Peelse Golf’ met 162JANS1 en het wachtwoord waarmee u ook inlogt
op de Stippelberg
U kunt vervolgens uzelf en uw mede flightgenoten invoeren. De persoonscode van uw
medespelers (mits abonnee van Golf Chain) begint tevens met het baancijfer, gevolgd door de
persoonscode.
U kunt voor max. 3 flights reserveren.
Let op: een iPhone, iPad of Macbook kan problemen geven met cookie-instellingen. Probeer
eventueel een andere browser.
Voor alle problemen die te maken hebben met inloggen en het boeken van starttijden, klik hier
Weet u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet, dan kunt u dit opvragen bij uw eigen
vereniging. Het is namelijk niet bekend bij De Peelse Golf

Boekingsregels
De beschikbare starttijden die u online ziet, zijn dezelfde als die onze baliemedewerkers beschikbaar
hebben. Bovendien gelden bij een online boeking exact dezelfde regels als bij een telefonische
reservering: u kunt maximaal 5 dagen vooruit reserveren.

Annuleren
Annuleren binnen 24 uur kan enkel nog telefonisch. Als er sprake is van meer dan 24 uur voor teetime,
dan kan annuleren ook nog online.

