Gebruik van het TeeTime reserveringssysteem op de Zaanse Golf Club.
Per 1 april was het de bedoeling om het Online Reserveringsysteem beschikbaar te hebben op de website.
Helaas door het Corona virus en de richtlijnen van de regering, wordt dit uitgesteld tot 14 april zodat er op
29 april , mits de overheid anders beslist, gespeeld kan worden.
Tot het moment waarop het sein “veilig “ wordt gegeven door de overheid zal er gespeeld worden met twee
personen per 10 minuten.
De leden kunnen tot twee weken van tevoren reserveren evenals gastspelers. De verwachting is dat
gastspelers meestal een week van tevoren beslissen waar zij willen spelen dus houden wij genoeg
speelruimte over voor de leden.

Om alvast een kijkje te nemen bij TeeTime logt u in op het ledengedeelte van de website.
Op dit gedeelte vindt u de button Starttijd Reserveren.

Gasten kunnen zich aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord.

Met èèn muisklik op deze button opent u een nieuwe pagina waar u kunt kiezen uit de datum(kalender)
waarop u wilt spelen en een selectie voor 9 of 18 holes en een Login button.
Tevens ziet u een overzicht van beschikbare speeltijden.
Via de Login button moet u zich even opnieuw aanmelden, de leden van de Zaanse met de
lidcode/e-mailadres en wachtwoord.
Wanneer u een starttijd hebt geselecteerd ziet u een overzicht van de flight.
U bevestigd de selectie met Reservering inboeken, uw naam verschijnt in de flight en u kunt de reservering
bevestigen.
Als u wijzigingen of annuleringen heeft gaan deze via de receptie.
Voordat u gaat spelen meldt u zich even bij de receptie ter bevestiging van uw starttijd.
Er zijn natuurlijk een aantal spelregels waar aan gehouden moet worden bij een reservering.
Per dag kan er èèn reservering gemaakt worden, meerdere flights reserveren is mogelijk, maar dan moeten
alle namen van spelers ingevuld worden.
Nadat de gereserveerde starttijd verstreken is kan er voor dezelfde dag nog een reservering gemaakt worden.
Stel u speelt s’morgens en na het spelen wilt u later op de dag nog een keer spelen, dan reserveert u de
nieuwe starttijd.
U kunt de reservering zelf tot 24 uur voor de starttijd annuleren via de website, daarna telefonisch of per email bij
receptie@zaansegolfclub.nl
Voordat u gaat spelen op de gereserveerde tijd meldt u zich even bij de receptie.
Als u de reservering niet gebruikt zonder bericht , een No Show, benadeelt u de mede clubleden en gasten.
No Show wordt bijgehouden door de receptie en kan consequenties hebben voor betrokkenen.
Wij hopen dat er 29 april gespeeld kan worden en dat alle leden dan geoefende gebruikers zijn met het
reserveringssysteem.
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