
 
 

 

Alle handicarts hebben een GPS systeem, waardoor u in bepaalde gebieden langzamer zult gaan 

rijden. U wordt  gewezen op gebieden waar u niet mag komen. De buggy zal in dat gebied stoppen en 

u kunt dan nog alleen achteruit rijden om de verboden zone te ontwijken.( bv greens). U kunt dat 

zien op het scherm in de buggy. U mag niet de uitgangspoort verlaten om naar het parkeerterrein te 

gaan. U bent daar niet verzekerd. 

Buggy in gebruik nemen 

• De gele stekker uit het stopcontact in de buggy trekken. 

• Sleutel in het contact steken. 

• Van de voetrem afhalen, schakelaar aan de voorzijde van de zitbank in de achteruitstand 

zetten (gaat piepen) en voorzichtig achteruit rijden. 

Buggy in de baan 

• Een buggy is bedoeld om de loopafstand in de baan te bekorten,  niet om zo dicht mogelijk 

bij de bal te komen. 

• Blijf op (de zijkanten) van de fairway en stop ter hoogte van de bal. 

• Rijd vooral niet door de “rough”; dus ook niet tussen de bomen! 

• Vermijd te allen tijde natte gedeelten van de baan. 

• Blijf uit de buurt van bunkers en van de green. 

Buggy parkeren 

• Rijd de buggy voorzichtig zo ver mogelijk door tegen de muur, of tegen een reeds 

geparkeerde voorganger. 

• Plaats de buggy op de voetrem en haal de sleutels uit het contact. 

• Sluit de buggy weer aan de oplaadkabel. De laadverklikker (het gele lampje) moet dan drie 

keer knipperen en de achteruitrij-zoemer klinkt drie keer om aan te geven dat de accu wordt 

opgeladen. Als u dat niet hoort zit de stekker dus niet goed in het stopcontact van de cart 

geduwd. Duw deze dan vaster. Mocht dit niet werken geef dan het cart-nummer door aan de 

bar. 

Opmerkingen 

• Bij problemen gaarne overleg met het barpersoneel. 

• Alleen de buggy met een nummer 1 t/m 6 is een handicart. Dus de Marshal buggy mag u niet 

gebruiken. Die is uitsluitend bestemd voor de marshal of voor een noodgeval. Hierachter 

geen tweede buggy plaatsen. 

• Gaarne uw hulp bij het schoonhouden van de buggies. 

 


