Handleiding reserveren
Open de pagina Starttijd reserveren met de button. (Voor iPhone- en Macgebruikers is er een aparte
button.) Log in met uw persoonlijk inlognaam en wachtwoord.

U ziet bovenin links drie knoppen. Daarmee bekijkt u de beschikbare tijden in een lijst, grid of weekoverzicht.
Daarnaast kiest u, tot maximaal twee weken vooruit, speeldatum en Zaanse Zuid of Zaanse Oost.
U kunt kiezen voor 9- of 18 holes en om te starten vanaf hole 1 of hole 10

De pagina opent standaard met een grid van de beschikbare starttijden, het interval is tien minuten. Tijden die
niet beschikbaar zijn, vanwege een wedstrijd of onderhoud, worden niet getoond.
Een groen hokje met vier witte puntjes betekent dat u die tijd kunt reserveren. Rode puntjes geven aan dat die tijd
door een ander is bezet. Het aantal puntjes staat voor het aantal reeds geboekte deelnemers. In bovenstaand
voorbeeld is dus alleen 19:20 uur helemaal vrij. Wilt u reserveren op een witte stip in een al geboekte maar nog
niet volle flight, dan mag dat alleen na toestemming van de betrokken spelers.
Per dag kunt u slechts één reservering maken, zo komt iedereen aan bod. Pas na afloop van uw speeltijd kunt u
voor dezelfde dag nóg een boeking noteren.
Meerdere flights reserveren voor verschillende spelers is mogelijk wanneer u alle namen invult.
Om een goede doorstroming te waarborgen, mag de gezamenlijke handicap per flight (2-bal of 3-bal) maximaal
110 bedragen. Komt u daarboven, dan dient u twee achtereenvolgende starttijden te boeken op naam van de
verschillende spelers.

De starttijd die u reserveert, verschijnt als een lichtblauw hokje. Vul de gegevens van alle spelers in, zowel leden
als introducés. Personen waar u vaker mee speelt, kunt u voor uw gemak toevoegen aan uw lijst vrienden. Alle
genoteerde deelnemers ontvangen twee dagen voor de starttijd automatisch een reminder per e-mail.
Wij verzoeken u om zo snel mogelijk te annuleren wanneer u verstek moet laten gaan. Want dan komt die starttijd
beschikbaar voor andere gegadigden. No shows houden wij nauwkeurig bij.
U kunt een reservering online annuleren tot 24 uur voor de starttijd. Daarna bij voorkeur telefonisch bij de receptie
0299 438 199 of (eventueel, als het niet anders kan) per mail receptie@zaansegolfclub.nl.
Vriendelijk verzoek: meldt u zich vóór het spelen bij de receptiemedewerkers. Altijd.
Want dan weten zij wat er gebeurt en kan gebeuren. Wie er in de baan loopt, wie vroeg is, wie (te) laat, of het
druk is, of er probleemsituaties kunnen ontstaan. En of een marshal eventueel te hulp moet schieten.
Openingstijden receptie:
- donderdag t/m zondag van 08.00 uur tot 19.00 uur
- maandag t/m woensdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

