
10-02-2017 

 

Inschrijfformulier: Golfbaanroutes met arrangement 

 

High Tea arrangement: € 25,00 

 Koffie / gebak, aankomst Het Zwarte Water 

 1½ uur onbeperkt koffie / thee 

 Etagère met zoete lekkernijen, sandwiches / bagel 

 Aperitiefje na, Het Zwarte Water 
 

Lunch Het Zwarte Water: € 12,50  

 Kop Zwarte Water (koffie) 

 Bord met uitsmijter - brood met kroket - mini broodje gezond 

 

Borrel met borrelhapjes: € 10,00 

 Bitter hapjes 

 Tapas hapjes 

 Mini broodje 

 

EXTRA……………. Leren golfen  

 Afslaan per 24 ballen    € 1,00 per persoon  

 Afslaan onbeperkt    € 5,50 per persoon  

 Afslaan onbeperkt onder begeleiding (1 uur) € 7,50 per persoon  
 
Huur paard:  € 17,00 per uur    
Huur pony:  € 15,00 per uur 

 

Aanmelding:  

Ondergetekende  : ................................................................................................................................ 
Adres   : ................................................................................................................................ 
Postcode en woonplaats  : ................................................................................................................................ 
Telefoonnummer   : ................................................................................................................................ 
E-mail adres  : ................................................................................................................................ 
 
Meldt zich hierbij aan voor: 
 
O High tea   O Afslaan per 24 ballen    O Huur paard 
O Lunch Het Zwarte Water  O Afslaan onbeperkt    O Huur pony 
O Borrel met borrelhapjes    O Afslaan onder begeleiding  O Huur fiets 
 
Aantal personen  : ................................................... Datum: ............................................................... 
 
De directie van manege “Het Zwarte Water” stelt zich niet aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstallen in en rond het centrum. 
Indien schade optreedt ten gevolge van handelingen en gedragingen van gebruiker, komt deze schade voor rekening van de 
betreffende persoon. De huurder heeft de plicht de mest op te ruimen en terrein schoon achter te laten. Alvorens uw data in te vullen, 
verzoeken wij u eerst contact op te nemen om na te gaan of de door u gewenste data nog vrij zijn. Prijzen onder voorbehoud.  
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat 30% van de deelnamesom heden overgemaakt is naar onderstaand rekeningnummer ten 
name van manege Het Zwarte Water, De Mortel.  
 

Plaats     Datum   Handtekening 

 
 

Het Zwarte Water ▪ Breemhorstsedijk 65 ▪ 5425 RD De Mortel 
+31 492 31 92 92 ▪ +31 6 20 53 59 80 (Elle) ▪ +31 6 22 52 62 00 (Willy-anne) ▪ info@hetzwartewater.nl ▪ www.hetzwartewater.nl 

KvK 17029816 ▪ BTW NL815654455B01 ▪ IBAN NL58 RABO 0134 9021 49 ▪ BIC RABONL2U 

  
  
  
  
  


