Belangrijke informatie voor evenement- en groepsboekingen op De Hooge Rotterdamsche
Startlijst
Om voldoende tijd beschikbaar te houden voor uw boeking vragen wij u vriendelijk om uiterlijk een week van
te voren een volledige startlijst te overhandigen met de officiële EGA handicaps van de spelers. Als wij de lijst
niet tijdig of compleet ontvangen dan kunnen wij niet garanderen dat er voldoende tijd voor uw evenement
beschikbaar is. De spelers dienen hun pasjes op verzoek te kunnen tonen. Ook in de baan zal er naar gevraagd
worden door onze Marshalls.
Baanonderhoud
Zoals u weet is veel onderhoud nodig om de golfbaan in topconditie te houden is. Het meeste onderhoud kan
pas plaatsvinden in het groeiseizoen (april - oktober). Dit is tevens de periode dat de baan druk bezet is met
golfers. Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden zodanig te plannen dat de golfers er minimaal
overlast van zullen ondervinden. Dit lukt door de grillige Nederlandse weersomstandigheden niet altijd. Het
kan dus voorkomen dat u in de baan geconfronteerd wordt met ‘werk aan de baan’ (meestal kleinschalig; soms
ingrijpend). In alle gevallen vragen wij de golfers om geduld en begrip. Wij bieden onze greenkeepers graag een
veilige werkplek en hebben uw medewerking daarbij nodig. Als er bijzondere onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden, wordt dit duidelijk vermeld op de daarvoor bestemde informatieborden.
Het weer
Een factor die wij niet kunnen beïnvloeden is het weer. Omdat onze baan in één van de laagst gelegen polders
van Nederland ligt, komt het na extreme regenval wel eens voor dat een aantal holes tijdelijk gesloten zijn.
Gelukkig gebeurt dit voornamelijk buiten het golfseizoen. U kunt er vanuit gaan dat wij ons uiterste best doen
om dat te voorkomen. Mocht het toch nodig zijn dan slagen wij er altijd in om met de organisatie een goede
oplossing te vinden. U kunt onze baaninformatielijn bellen voor de meest actuele baaninformatie of onze
website bezoeken.
Onweer
De Hooge Rotterdamsche raadt elke individuele golfer en elke wedstrijd leiding aan om bij een (dreigende)
onweersbui het evenement (tijdelijk) te staken. In overleg met de receptie of Marshall kan dan wellicht op enig
moment het evenement weer hervat worden.
Dresscode
Wij hechten aan de tradities van de golfsport en houden daarom graag de ‘dresscode’ op onze baan in ere.
Dit betekent dat nette spijkerbroeken worden gedoogd, korte broeken en T-shirts zijn niet toegestaan,
bermuda’s en shirts met een kraagje wel. Golfschoenen zijn altijd vereist.
Ritme in de baan
Wij zijn van mening dat niet alleen de conditie van de baan in hoge mate bepalend is voor het succes van uw
evenement. Minstens zo belangrijk is een prettig ritme door de baan met een minimum aan onnodig
oponthoud (slow play) voor alle spelers.
De standaard tijd voor 18 holes op de De Hooge Rotterdamsche is 4 uur en 30 minuten. De ervaring heeft ons
geleerd dat met de juiste voorbereiding de kans op ritmeverstoringen in de baan minimaal is. In ieder geval
behouden wij ons het recht voor om een lopende wedstrijd te staken (zonder restitutie van greenfee) als deze
langer duurt dan 5 uur (per flight) duurt. Uw rol daarin als organisatie is daarin doorslaggevend.
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Wij vragen u dan ook vriendelijk om de volgende punten mee te nemen in de organisatie van uw evenement:
 GVB of officiële handicap is verplicht
 Flights van 3 personen; indien anders overeengekomen
 Speelsterkte zoveel mogelijk gelijk verdelen over de flights
 Ervaren wedstrijdleiding (wij assisteren u graag)
 De speler met de laagste handicap flightcaptain maken. De flightcaptain is verantwoordelijk voor alle
spelers in de flight
 Par / Pick Up toepassen (als er geen stablefordpunten meer te scoren zijn dan bal oppakken)
Wandelaars en fietsers
Wij hebben als golfbaan altijd een uitstekende relatie gehad met de omwonenden, fietsers en voetgangers die
gebruik maken van de openbare paden. Wij vragen de golfers rekening te houden met hun veiligheid.
Aansprakelijkheid
De golfers betreden de golfbaan geheel op eigen risico. De Hooge Rotterdamsche aanvaardt geen aansprakelijk
voor schade.
Annulering
Het is mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaatsvindt meer dan 4 weken voor
(aanvang) datum van het evenement zijn er twee mogelijkheden:
a) In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;
b) Het evenement wordt definitief geannuleerd, de cliënt is 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.
Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier en een week voor de (aanvang) datum van het evenement, is de
cliënt 50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd. Indien de annulering binnen een week voor de
(aanvang) datum van het evenement plaats vindt is 90 % van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.
De Hooge Rotterdamsche is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de
cliënt zal een nieuwe datum / data voor het evenement worden vastgesteld.
De Hooge Rotterdamsche is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen
met deze annulering.
Algemeen
Het niet tijdig en/of voldoende meewerken aan het goede verloop van het evenement, het niet voldoende
naleven van het baanreglement, de bovenstaande aanwijzingen onvoldoende opvolgen, en/of het ernstig
verstoren van het spelritme in de baan kan gevolgen hebben voor een eventuele boeking in de toekomst.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking en wensen u veel plezier met uw golfevenement.

De Hooge Rotterdamsche B.V. - Rottebandreef 40 - 2661 JK Bergschenhoek
Tel. 010-5220052
www.dehoogerotterdamsche.nl

