
 
Millennium Full Membership 

Leeftijd 
Jaarbedrag 

Lidmaatschap 
Lidmaatschap 

vzw 
Lidmaatschap 
VVG - KBGF 

<12 jaar € 102,00 € 5,00 € 10,00 

13-18 jaar € 230,00 € 5,00 € 10,00 

19-27 jaar € 612,00 € 12,00 € 10,00/€ 52,00 

28-32 jaar € 969,00 € 25,00 € 52,00 

33 - 38 € 1.276,00 € 25,00 € 52,00 

+38 jaar € 1.692,00 € 25,00 € 52,00 

Week only 
Geen weekend en feestdagen 10% korting 

 
€ 25,00 

 
€ 52,00 

 
• Het Millennium full membership is een all-in formule (uitgezonderd wedstrijdfee tbv 5€); 

• Het bedrag is 6% btw inclusief, voor de vzw en golffederatie is geen btw van toepassing; 

• Bij het full membership met Millennium als homeclub moet een aansluiting bij de vzw Millennium Golf Beringen en een 
aansluiting bij de golffederatie (KBGF-VVG) genomen worden.  Het tarief voor de federale aansluiting bedraagt 52€ 
voor volwassenen en 10€ voor jeugd tot en met 21 jaar; 

• De leeftijdscategorie is afhankelijk van het jaartal en niet de maand waarin u geboren bent. Ter illustratie; Als u 
geboren bent in september 1992, valt u in de leeftijdscategorie 28 - 32 jaar.  

• Het lidgeld (tot 18 jaar) is exclusief jeugdlessen. Tarief jeugdlessen: 250 euro per jaar. 

• Millennium full members genieten diverse voordelen:  
o Voorrang bij boeken van starttijden en deelname aan wedstrijden; 
o Onbeperkt gratis oefenballen;  
o Mogelijkheid om gasten uit te nodigen aan preferentieel tarief; 
o Genieten van de voordelen van de partnerclubs van Millennium; 
o Het full membership is noodzakelijk voor deelname aan interclubs. 

• Meerjaren lidmaatschap is mogelijk tot 5 jaar vooruit.  Op voorafbetaling van lidmaatschappen geldt een jaarlijks 
voordeel van 6% op het voorafbetaalde bedrag plus een vrijstelling van indexatie aangezien het bedrag op het 
geldende jaartarief berekend wordt. Voorafbetaalde lidgelden zijn overdraagbaar.   Vzw en golffederatie worden 
jaarlijks betaald. Meer informatie kan u aanvragen bij het secretariaat. 

• Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.   

• Er wordt korting op het lidgeld toegekend bij toetreding vanaf 1 juni; 
o Toetreding tot mei: geen korting 
o Toetreding in juni: 30% korting 
o Toetreding in juli: 40% korting 
o Toetreding in augustus: 50% korting 
o Toetreding in september: 70% korting 
o Toetreding vanaf oktober: lidmaatschap geldig tot 31/12 van het volgende jaar mits toeslag 10% 
o Toetreding vanaf november: lidmaatschap geldig tot 31/12 van het volgende jaar  



 
 

Millennium Flexible Membership 
 

Leeftijd Jaarbedrag 100 Credits 
Lidmaatschap 

vzw 
Lidmaatschap 
VVG-KBGF 

28-38 jaar € 505,00 € 225,00 € 25,00 € 52,00 

+38 jaar € 607,00 € 250,00 € 25,00 € 52,00 

 

Opladen van extra credit bundels 28-38 jaar +38 jaar 

50 credits € 130,00 € 150,00 

100 credits € 225,00 € 250,00 

200 credits € 390,00 € 450,00 

300 credits € 520,00 € 600,00 

 
 

• Het flexibele membership bestaat uit een vast jaarbedrag plus een verplichte jaarlijkse startaankoop van 100 credits; 

• De credits kunnen aangewend worden voor greenfeespelen tegen een verlaagd en variabel tarief (zie tabellen op de 
volgende pagina); 

• Flex members kunnen gratis gebruik maken van alle oefenfaciliteiten; 

• Bij het flex membership met Millennium als homeclub moet een aansluiting bij de vzw Millennium Golf Beringen en een 
aansluiting bij de golffederatie (KBGF-VVG) genomen worden.  Het tarief voor de federale aansluiting bedraagt 52€ 
voor volwassenen en 10€ voor jeugd tot en met 21 jaar; 

• De leeftijdscategorie is afhankelijk van het jaartal en niet de maand waarin u geboren bent. Ter illustratie; Als u 
geboren bent in september 1982, valt u in de leeftijdscategorie +38 jaar.  

• Het bedrag is 6% btw inclusief, voor de vzw en golffederatie is geen btw van toepassing; 

• De credits zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden; 

• Credits worden per bundel opgeladen volgens de tabel in bijlage;  

• Een creditsaldo wordt overdraagbaar naar het volgende jaar; 

• Full members hebben voorrang op flex members bij boeken van starttijden en deelname aan wedstrijden; 

• Flex members kunnen niet deelnemen aan de interclubs; 

• Flex members genieten niet van de partnervoordelen van Millennium Golf; 

• Bij beëindigen van het lidmaatschap is het openstaande creditsaldo verloren; 

• Bij omschakeling naar full member wordt het saldo aan credits verrekend bij betaling van het lidgeld (overeenkomstig 
aankoopwaarde van de credits); 

 

 
  



 

 
Millennium Flexible Membership 

Creditsysteem 
 

Opladen van extra credit bundels 28-38 jaar +38 jaar 

50 credits € 130,00 € 150,00 

100 credits € 225,00 € 250,00 

200 credits € 390,00 € 450,00 

300 credits € 520,00 € 600,00 

 
 
Aanwenden van credits championship course 
(9 holes tussen haakjes) Voor 9h Tussen 9h en 16h Na 16h 
1 april tot en met 31 oktober  
(season) 

Matinee Prime time Twilight 

week 14 (9) 20 (13) 15 (10) 

weekend en feestdagen 20 (13) 25 (16) 18 (12) 

 
 

Aanwenden van credits championship course  
(off season) 
(9 holes tussen haakjes) 

Voor 10h Tussen 10h en 14h Na 14h 

1 november tot en met 31 maart Matinee Prime time Twilight 

week 9 (6) 15 (10) 10 (6) 

weekend en feestdagen 15 (10) 18 (12) 13 (8) 
*Op het terreinspelen zonder aanmelding of reservatie via i-tee: aanrekening van 50 credits 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Millennium Academy Plus Membership  
 

Leeftijd Jaarbedrag 
Lidmaatschap 

vzw 
Lidmaatschap 
VVG-KBGF 

Tot 38 jaar € 505,00 € 12,00 / 25,00 € 52,00 

+38 jaar € 607,00 € 25,00 € 52,00 

 

• Het Millennium Academy Plus lidmaatschap biedt onbeperkt toegang tot de oefenfaciliteiten en de negen holes par 3 
baan.   

• Bij het Academy Plus membership met Millennium als homeclub moet een aansluiting bij de vzw Millennium Golf 
Beringen en een aansluiting bij de golffederatie (KBGF-VVG) genomen worden.  Het tarief voor de federale aansluiting 
bedraagt 52€ voor volwassenen en 10€ voor jeugd tot en met 21 jaar; 

• De leeftijdscategorie is afhankelijk van het jaartal en niet de maand waarin u geboren bent. Ter illustratie; Als u 
geboren bent in september 1982, valt u in de leeftijdscategorie +38 jaar. 

• Het bedrag van lidgeld is 6% btw inclusief, voor de vzw en golffederatie is geen btw van toepassing; 

• Academy Plus members kunnen niet deelnemen aan de interclubs; 

• Academy Plus members genieten niet van de partnervoordelen van Millennium Golf 
 

 

Millennium Academy Membership 
 

Leeftijd Jaarbedrag 
Lidmaatschap 

vzw 
Lidmaatschap 
VVG-KBGF 

Tot 38 jaar € 305,00 € 12,00 / 25,00 € 52,00 

+38 jaar € 407,00 € 25,00 € 52,00 

 

• Het Millennium Academy lidmaatschap biedt onbeperkt toegang tot de oefenfaciliteiten (driving range, putting green, 
chipping area).  

• Bij het Academy membership met Millennium als homeclub moet een aansluiting bij de vzw Millennium Golf Beringen 
en een aansluiting bij de golffederatie (KBGF-VVG) genomen worden.  Het tarief voor de federale aansluiting bedraagt 
52€ voor volwassenen en 10€ voor jeugd tot en met 21 jaar; 

• De leeftijdscategorie is afhankelijk van het jaartal en niet de maand waarin u geboren bent. Ter illustratie; Als u 
geboren bent in september 1982, valt u in de leeftijdscategorie +38 jaar. 

• Het bedrag van lidgeld is 6% btw inclusief, voor de vzw en golffederatie is geen btw van toepassing; 

• Academy members kunnen niet deelnemen aan de interclubs; 

• Academy members genieten niet van de partnervoordelen van Millennium Golf 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
Millennium Break Lidmaatschap 

 
Het Millennium Break lidmaatschap is een lidmaatschap voor leden die door omstandigheden tijdelijk non- actief zijn op 
Millennium Golf, ook wel ‘slapend lidmaatschap’ genoemd.  Het specifieke aan dit lidmaatschap is dat men alle rechten als lid 
behoudt gedurende de periode van non-activiteit en dat het lidmaatschap op elk moment opnieuw geactiveerd kan worden.  Bij 
activatie worden eerder betaalde bijdrages voor het ‘Millennium Break lidmaatschap’ in mindering gebracht van het eerste 
spelend lidmaatschap, met een maximum van één volledig jaar.  Het ‘Millennium Break lidmaatschap’ is dus niet verloren en in 
feite een spaarpot om het lidmaatschap later terug te heractiveren.   
 

<18 jaar  € 45,00  

19-27 jaar  € 120,00  

28-38 jaar  € 250,00  

+38 jaar  € 300,00  

 
 
 


