
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe betaalsysteem 

Vanaf vandaag kun je betalen 
met het nieuwe Xafax systeem. 

Xafax maakt gebruik van een 
App om het saldo voor de 
ballenautomaat op te laden en 
te gebruiken. Die App biedt 
kortingen en uitgebreide 
toepassingen waaronder de 
mogelijkheid om zelf jouw saldo 
in te zien en te verhogen. 

De App 

De instructies om de MyNetPay 
App van Xafax op je smartphone 
te zetten staan in de mail die 
Xafax je stuurt. Download de 
App op je smartphone en hierna 
kun je zelf het saldo ophogen. 
Daarbij geldt: hoe groter de 
ophoging; hoe meer korting. 

Geen mail van Xafax?  
Neem dan contact op met de 
caddiemaster. 

Betalen met de App 

Bij de ballenautomaat heb je 3 
keuzes: 1, 2 of 3 tikken. Maak je 
keuze en kies vervolgens voor: 
Betalen met QR code en kies in 
de App voor: Betalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code scannen 

Houd de QR code op de 
smartphone voor de QR scanner 
(onder het bedieningspaneel) en 
de ballen worden uitgegeven. 

 
 
 

 

Driving Range 
Ballenautomaat 

Een nieuw betaalsysteem 

Op dit moment kan er bij de driving 
range betaald worden door middel 
van kartonnen kaartjes met een 
magneetstrook. 

Daar zijn vaak problemen mee als ze 
nat of verkreukeld zijn en ook omdat 
het een mechanisch systeem is dat 
nogal eens kan weigeren. 

In het verleden kon het niet anders, 
maar nu is er gelukkig een betere 
methode beschikbaar gekomen. 

 
 

Xafax systeem 

De club heeft gekozen voor een 
nieuw betaalsysteem van Xafax dat 
op tientallen andere golfbanen al 
succesvol wordt gebruikt. 

 

 
Geen App 

Wil je de Xafax App niet gebruiken 
dan zijn er drie alternatieven: 

• Betaal contactloos met bankkaart 
of smartphone direct bij de 
betaalautomaat. 

• Maak gebruik van een clubcard. 
De caddiemasters helpen je graag 
verder. 

• De tokens van 1 tik 
blijven bestaan 

En voorlopig nog de kartonnen 
ballenkaarten. Die worden niet meer 
verkocht maar blijven wel bruikbaar 
tot 1 juli 2023. 
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