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Protocol voor handicart gebruik op GCMB 
Info + aanvraag + contact 
Alle handicarts zijn van Stichting Handicart. Aanvraag + contact loopt via handicart clubconsul van GCMB. 

Handicart clubconsul Midden-Brabant: 

Dhr. Carel Geenen 

E-mail: carelgeenen@gmail.com  

Telefoon: 06-23976233 

Handicart-pas aanvragen:  

https://www.handicart.nl/uploads/text/Cfakepathaanvraag_Handicartpaspdf.pdf  

1. Vul online het formulier in: https://www.handicart.nl/pashouders/pas-aanvragen/  

2. Zodra online het formulier is ingevuld, ontvangt u deze per mail in PDF en dient u deze te printen; 

3. Laat het formulier ondertekenen door uw dokter/arts; 

4. Plak uw pasfoto op het formulier; 

5. Deponeer het formulier op de golfbaan in entreehal in postvak ‘handicart commissie’ (= onder aanmeldzuil); 

6. Stuur een mailtje naar onze clubconsul (zie contactinfo) dat je het formulier hebt ingeleverd; 

7. De clubconsul haalt het formulier op, ondertekent deze en stuurt hem op naar stichting handicart; 

8. De handicart-pas wordt u per post thuis toegestuurd; 

Tarieven:  

https://www.handicart.nl/uploads/1173/handicartpas-tarieven-2022-versie-2.pdf  

 

Algemeen  

• De receptie van GCMB is van april t/m oktober open en bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur en van november t/m 

maart van 09.00 - 16.00 uur voor het reserveren, uitgeven, innemen van sleutel en betalen van handicart. 

Buiten deze openingstijden kan men de sleutel van de gereserveerde handicart via een sleutelkastje verkrijgen 

(uitleg volgt).  

• Houders van handicart-pas, ook niet clubleden, hebben voorrang op valide spelers.  

• Gebruikers hebben een eigen risico van € 100,- op de verzekering die door de Stichting Handicart is afgesloten.  

• Handicarts mogen niet op de openbare weg en dus niet op de Dunsedijk, alleen zo kort mogelijk oversteken is 

toegestaan.  

• De gebruiker dient gebreken en eventuele schade direct te melden bij de receptie, altijd vóór overdracht aan 

volgende gebruiker.  

• De bestuurder van de handicart moet minstens 16 jaar zijn.  

 

Reserveren en gebruik van de handicart  

• De handicart kan, nadat de starttijd bekend is, telefonisch worden gereserveerd: 013-5169966. Reserveren van 

een handicart kan dus alleen op het moment dat men een starttijd heeft. Geef deze exacte starttijd telefonisch 

door aan de receptionist. 

• Als u geen handicart heeft kunnen reserveren, kunt u eventueel meerijden met een andere handicart gebruiker. 

U regelt dit zelf.  

• In één flight kan pas een tweede handicart ingezet worden, als de eerste handicart twee gebruikers heeft.  

 

 

https://www.handicart.nl/
mailto:carelgeenen@gmail.com
https://www.handicart.nl/uploads/text/Cfakepathaanvraag_Handicartpaspdf.pdf
https://www.handicart.nl/pashouders/pas-aanvragen/
https://www.handicart.nl/uploads/1173/handicartpas-tarieven-2022-versie-2.pdf
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Gebruik van de handicarts in wedstrijden  

• Bij het inschrijven voor een wedstrijd geeft de deelnemer aan een handicart te gaan gebruiken.  

• Het reserveren van een handicart gebeurt op dezelfde wijze als hierboven vermeld. Dus zelf ook telefonisch via 

receptie reserveren als de starttijd bekend is! 

• Bij de vaste wedstrijden op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn maximaal drie handicarts van 9.00 uur tot 14.00 

uur beschikbaar. Waarbij handicart gebruikers in flights dienen te starten van 09.15 - 09.45 uur. Hierdoor 

kunnen de handicarts twee maal per dag worden ingezet.  

• Ook in wedstrijden dienen de handicarts optimaal te worden benut en dus 2 handicart gebruikers, dienen in één 

flight in één handicart te worden ingedeeld: 

o 1 handicart gebruiker =  1 handicart 

o 2 handicart gebruikers =  1 handicart 

o 3 handicart gebruikers =  2 handicarts 

o 4 handicart gebruikers =  2 handicarts 

o 5 handicart gebruikers =  3 handicarts 

o 6 handicart gebruikers =  3 handicarts 

 

Route van de handicart 

• Bij normale baanomstandigheden en dus bij geen attentie op (online) baanstatus en infobord, kunt u met de 

handicart door de baan rijden waar u wilt, behalve door de rough.  

• Rij niet onnodig heen en weer en beperk keren en draaien zoveel mogelijk.  

• Bij bepaalde weers- en baanomstandigheden kunnen er beperkingen zijn, die staan dagelijks op de website op 

de baanstatus & infobord. Kijk op de website voor u naar de baan vertrekt. Deze beperkingen kunnen zijn: 

o Verplichte GPS-winterroute (uitleg volgt) = alleen op paden en semi-rough rijden. Rest is verboden zone. 

o De baan is zijn geheel of deels gesloten voor handicarts.  

 

Gebruik van de handicart op de speeldag  

• De sleutel ophalen en betalen met fysieke handicart-pas via de portal bij de receptie.  

• De laadstekker uit het contact van de handicart halen en de laadkabel netjes ophangen aan paal, wand of haak. 

• Direct na het einde van de speelronde de handicart terugplaatsen, leegmaken, schoonvegen en de laadstekker 

weer in het contact van de handicart doen.  

• Direct daarna de sleutel inleveren bij de receptie, dan wel terugplaatsen in sleutelkastje.  

• Daarna pas uw scorekaart invoeren, naar de horeca gaan, etc.  

 

Gebruik van de handicart vóór 09.00 en na 17.00 uur (wintertijd na 16.00 uur) 

• Pasjeshouders kunnen tegen betaling van een waarborgsom van € 50,- een code van het sleutelkastje 

verkrijgen, waarin de sleutel van de gereserveerde handicart zich bevindt.  

• Aanvraag van de code voor het sleutelkastje via handicart consul van GC Midden-Brabant (zie contactinfo). 

• Het sleutelkastje bevindt zich in de stalling op de paal tussen handicart 6 en 7. 

• De gebruiker betaalt zelfstanding met hun handicart-pas via de terminal op de receptie.  

• Na gebruik hangen zij de sleutel terug in het sleutelkastje. 

• Bij misbruik van deze regeling wordt toegang tot gebruik van handicarts voor bepaalde tijd ontzegt.  

  

https://www.golfmiddenbrabant.nl/de_baan/baanstatus
https://www.golfmiddenbrabant.nl/de_baan/baanstatus
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ALS GPS-SYSTEEM ACTIEF IS 
  

1.   Volg onderstaande route & instructies op schermpje 

2.   Alles buiten route = VERBODEN ZONE en niet rijdbaar; 

3.   Systeem geeft 3 piepjes in VERBODEN ZONE; 

4.   De handicart stopt; 

5.   Ga achteruit (R) terug naar route (zie schermpje); 

6.   Rij verder over de aangegeven route; 

 

(WINTER)ROUTE HANDICARTS 

 

 


