
 

 

Stichting Handicart 

Zie ook de site van de Stichting Handicart :  https://www.handicart.nl/ 

Handicart 

Onze handicarts zijn eigendom van de Stichting Handicart en worden ter beschikking gesteld aan 
houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker dient de aanwijzingen (zie onder) van de club te 
volgen en toont daarmee zijn/ haar waardering voor het feit, dat de club de handicarts op haar baan 
toelaat.  

Aanvraag Handicart gebruikerskaart 

Diegenen die gebruik willen maken van een handicart dienen in het bezit te zijn van een 
gebruikerskaart, die aangevraagd kan worden door het aanvraagformulier in te vullen op de site van 

Stichting Handicart https://www.handicart.nl/form-user.asp. Nadat u deze heeft ingevuld en heeft laten 
ondertekenen door een arts of therapeut stuurt u dit formulier met pasfoto naar de Club Consul.  

 
Uw aanvraag wordt door de Stichting Handicart verwerkt en u kunt uw gebruikerspas na ca. 2 weken 
verwachten. Van de houders van een gebruikerskaart wordt verwacht dat zij ook donateur worden van 
de Stichting Handicart. 
 
Houders van een gebruikerskaart kunnen op vertoon hiervan ook op andere dan op de eigen baan 
gebruik maken van een Handicart.  

Steun de Stichting, wordt donateur !! 

De Stichting Handicart is voor een groot deel afhankelijk van donaties, giften, legaten en schenkingen 
van personen die de Stichting een warm hart toedragen. Met uw donatie helpt u de minder valide 
golfers. U wordt donateur door het formulier in te vullen op de website 
https://www.handicart.nl/text.asp?key=donateurs 

Handleiding Handicarts in de baan  

 De handicarts van de U.G.C. ‘De Pan’ zijn uitgerust met een GPS volgsysteem. Delen van de 
baan zoals rond de greens of de bunkers zijn verboden voor de handicart. De handicart stopt 
dan automatisch en u kunt na 1 minuut alleen maar achteruit en een andere weg kiezen. 

 Gebruik van de handicart is voor maximaal twee personen met hun golfuitrusting.  

 Gebruik zoveel mogelijk de paden en rijd verder alleen over de fairway, dus niet door (semi) 
rough noch in het bos, laat de handicart op de fairway staan en zoek te voet verder.  

 Volg de aanwijzingen in de baan door middel van bordjes en belijning. 

 Kom nimmer op de greens en tees.  

 Vermijd de foregreen, inclusief apron en de schuine kanten van tees, bunkers en greens. 

 Kom niet binnen 3 meter van de bunkerranden.  

 Rijd rustig en maak geen scherpe bochten. Vooral bij regen en natte baan: niet te snel 
optrekken, niet racen, niet abrupt remmen; schakel alleen in de vooruit of achteruit bij 
volledige stilstand.  

 In stilstand: druk de pedaal van de parkeerstand in (dat is het verhoogde gedeelte links 
bovenaan op het rempedaal).  

 Bij onweer/bliksem handicart (met golfclubs) op afstand van minimaal 30 meter zetten! 

 Laat na gebruik de handicart opgeruimd achter (resten in de vuilnisbak, alles op zijn plaats en 
ook de volgende gebruiker kan opgeruimd verder).  

 Als de caddiemaster bij uw terugkomst niet aanwezig is, de sleutel in de brievenbus van zijn/ 
haar kantoor deponeren.  

 Als op de U.G.C. ‘De Pan’ met een handicart schade wordt veroorzaakt aan de handicart 
(cascoschade) of aan derden (aansprakelijkheidsschade) dan geldt voor de berijder een eigen 
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risico van € 100,- . Er moet dan een (Europees) schadeformulier in samenwerking met de 
caddiemaster of het secretariaat worden ingevuld.  

 
Bovenstaande geldt voor alle handicarts die in bezit zijn van de Stichting Handicart, ook op andere 
verenigingen. Als een gebruiker schade veroorzaakt aan een gehuurde buggy die geen eigendom van 
de Stichting Handicart is (bijv. op een commerciële baan), dan is de schade die wordt veroorzaakt aan 
de buggy of aan derden niet verzekerd door de Stichting Handicart. Wel is er voor de gebruiker die in 
bezit is van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart, een dekking voor zijn materiële en 
immateriële schade onder de Schade inzittenden-verzekering. 

Bestrijd het “zwartrijden”  

Als iemand zonder betaling meerijdt schendt de huurder/gebruikerskaarthouder niet alleen de regels 
van de Stichting Handicart, maar vooral het vertrouwen dat in hem/ haar werd gesteld. De gebruiker 
dient zich te vergewissen van de tarieven die gelden voor meerijders, en is verantwoordelijk voor de 
correcte naleving/afdracht ervan.  

Gebruikerstarieven  

Rijder met gebruikerskaart    €    4,-                                                                                          
Meerijder met gebruikerskaart     €    4,-                                                                                    
Meerijder zonder gebruikerskaart €    8,-                                                                                      
Rijder zonder gebruikerskaart     €  25,-                                                                                     
Gebruik t.b.v. een evenement     €  50,-   
 


