
OSAKASKIRJE 1/2023  

  

Hyvä Lahden Golf Oy:n osakas 
 

Lahden Golf Oy:n syyskokous päätti vuoden 2023 hoitovastikkeeksi 795€. Oy:n hallitus on päättänyt kerätä 

vastikkeen verottajan hyväksymän käytännön mukaan seuraavasti: 

- Hoitovastikkeen perusosa 715€ (sisältää alv.10%) 

- Hoitovastikkeen rahastoitava lisäosa 80€ (alv.0%)   

1. Mikäli maksat vastikkeen normaalisti eräpäivään (10.2.) mennessä, on kokonaissumma 795€.   

2.  Vastikkeen voi maksaa myös kahdessa erässä siten, että 1. erä (405€/osake) tulee maksaa laskun 
eräpäivään 10.2. mennessä ja 2. erä (405€/osake) 15.4. mennessä. Kokonaissummaksi tulee 810€.   

  

Huomio!  

Mikäli vastikesummasta ei ole maksettu eräpäivään 10.2. mennessä vähintään ensimmäistä erää (405€), tulee 

maksumuistutus ja sitä seuraava perintä koskemaan koko vastikesummaa (795€/osake) ja summaan lisätään 

laskutuslisä 15€.  

  

OSAKKEEN PELIOIKEUDEN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS 
Ilmoitus osakkeen pelioikeuden käyttäjästä pitää aina antaa, myös silloin kun käyttää itse pelioikeutta. 

Vastikkeen maksu eräpäivään mennessä ja pelioikeusilmoitus, mahdollistavat peliaikojen varauksen. 

Valitse yksi alla mainituista tavoista ilmoittaa pelioikeus. Käytä ensisijaisesti vaihtoehtoa 1. 
  

Kolme vaihtoehtoa ilmoituksen antamiseen:  

1.  Osakkeenomistaja voi ilmoittaa pelioikeuden käyttäjän kirjautumalla selaimella nexgolfiin. Oma nexgolf > 

osakkeet > Pelioikeus 2023 > Hallinnoi > Lisää pelioikeus. Myös Mobiilissa ilmoitus onnistuu. 

Pelioikeuden voi lisätä itselle tai LG:n jäsenelle.  >>Helppoa, kokeile!<<  
2. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa pelioikeuden käyttäjän myös sähköpostilla: lahdengolf@lahdengolf.fi   

3. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa pelioikeuden käyttäjän myös puhelimitse toimistoon p. 040 3519354. 

  

Huom! Osakas voi viime vuoden tapaan jakaa pelioikeuden perheenjäsenen kanssa (perhepelioikeus). 

Lisätietoa tästä www.lahdengolf.fi > Osakkuus. 

  

OSAKASEDUT:  

Kuukausittainen vierailuoikeus viidelle lähikentälle, omalla osakkeella pelaavalle.  
Kaikki kauden 2023 osakasedut löytyvät Lahden Golfin kotisivuilta kevään aikana.  

  

OSAKKEEN PELIOIKEUDEN JÄTTÄMINEN VUOKRAPOOLIIN:  
Osakkaat voivat jättää tarpeettoman pelioikeuden vuokrattavaksi vuokrapoolin kautta edellyttäen, että 

vastikkeesta on maksettu vähintään 400€ viimeistään 28.2.2023. Maksa siis vaihtoehtoisesti joko koko 

vastike tai 400€. 

MAKSA ENSIN ja ilmoita 2-3 päivän päästä toimistoon, tällöin näemme suorituksen tilillämme. 

Vuokrapooliin otetaan kaikki meille 15.3. mennessä lähetetyt sitoumukset ja ilmoituksen jälkeen osakas ei voi 

enää vuokrata pelioikeutta itse. 

Pelioikeuden jättäminen vuokrapooliin tapahtuu ilmoittamalla se sähköpostilla osoitteeseen 

lahdengolf@lahdengolf.fi tai sopimalla käynti toimistossa puhelimitse 040 351 9354.  
Tarkista, että sähköpostiisi vastataan, näin varmistat, että lähettämäsi posti on tullut perille. Ilmoitathan 

myös tilinumerosi siinä yhteydessä, kun jätät pelioikeuden pooliin.  
  

Lisätietoja poolista: www.lahdengolf.fi > Pelioikeus. 

 
Lahden Golf Oy  

http://www.lahdengolf.fi/

