
Huis- en Gedragsregels Clubhuis 
( bijlage bij Clubhuisreglement 1 december 2010) 

 
 
 
Leden en bezoekers van de Edese Golf Club worden geacht zich aan de volgende 
regels te houden: 
 
1.   Zich in het algemeen - jegens personeel, inrichting en andere aanwezigen - te  
      gedragen zoals men dat ook in eigen huis van gasten zou verwachten. Met ander  
      woorden: als een goede huisvader of wellevende gastheer of gastvrouw.   
 
2.   Binnen  de Edese Golf Club betekent dit algemene uitgangspunt onder meer : 
 
     a.  Trolleys en golftassen op de daarvoor aangegeven plaatsen te stallen. 
 
     b.  Het  uitschaken van mobiele telefoons bij betreden van clubhuis en terras.   
          Mocht dat om zeer dringende redenen niet mogelijk zijn dan een  
          inkomend gesprek voeren buiten gehoorsafstand van derden.  
 
     c.  Geen zelf meegebrachte etenswaren en/ of dranken te nuttigen in het clubhuis of  
          op het terras.  
 
     d.  Het dragen van  gepaste kleding in baan en clubhuis. In de kleedkamers hangen  
          voorbeelden van hetgeen wel of niet op prijs wordt gesteld. 
 
     e.  Binnen het clubhuis geen hoofddeksels (dameshoeden zijn welkom!) te dragen   
          en jassen, jacks e.d. op te hangen aan de kapstok of in de kleedkamers.  Natte  
          kleding alleen in kleedkamers. 
 
     f.  Geen gebruikte handdoeken te laten slingeren in de kleedkamers maar te  
          deponeren in de daarvoor bestemde zakken. 
 
     g.  Zich voor het gebruik van een maaltijd op te frissen en, liefst, om te kleden. 
 
     h. Gevonden voorwerpen of golf accessoires te deponeren in de daarvoor  
          bestemde kist in de benedenhal. 
 
     i.   Zich te matigen in het gebruik van alcoholhoudende dranken. Mede gelet op de  
          Drank- en Horecawet zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt indien  
          redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit zal leiden tot een verstoring van de  
          openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 
 

j.   Honden zijn op het terras en in het restaurantgedeelte van het clubhuis     
     toegestaan mits aangelijnd en zonder overlast te geven aan overige gasten. 
 
k.  Na gebruik van de karren reinigingsplaats graag de modder en het gras aan de 
     kant vegen    
 
l.  De deur van de karrenberging  altijd sluiten ! 
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