Golf & Country Club Lauswolt
Postbus 36
9244 ZN Beetsterzwaag

T. 0512 38 35 90
E. algemeen@golfclublauswolt.nl

Tarieven Businessclub

Jaarbedrag
excl. BTW

Standaard Businessclubpakket
Eén bedrijfslidmaatschap (speelrecht) op naam voor onbepaalde tijd en jaarlijks
opzegbaar voor 1 oktober, met
Separaat wordt aan bedrijfsleden in rekening gebracht de kosten van
de Driving Range, NGF-bijdrage en een cateringbijdrage.
Voordelen: geen inschrijfgeld en geen obligaties

>recht op introductietarief voor gastspelers van het meespelende bedrijfslid
>logo en websitekoppeling op website Golfclub Lauswolt
>vermelding sponsorbord in de hal van het clubhuis
>op afspraak gebruik sideroom en afgesloten deel van terras
>deelname businessclubdag met 3 personen
>twee maal per jaar mogelijkheden van bedrijfslid met partner voor een gezelllige
netwerkborrel (zonder golf, vertering op eigen rekening)
>op afspraak gebruik van sideroom als vergaderlocatie en deel van het terras
Totaal

€ 2.000,00

Uitbreidingsmogelijkheden:
>2e speelrecht op naam voor onbepaalde tijd en jaarlijks opzegbaar
voor 1 oktober
Separaat wordt in rekening gebracht de kosten van
de Driving Range, NGF-bijdrage en een cateringbijdrage.
Voordelen: geen inschrijfgeld en geen obligaties

>deelname bedrijvencompetitie met 1 team van 2 personen, inclusief horeca
>extra team bedrijvencompetitie, éénmalig
>het kopen van 18 holes vouchers voor het introductietarief (per stuk)
>het kopen van lessen tegen normaal ledentarief (per stuk)
>het huren van de baan in tijdblok bijv. van 15.00-18.00 uur (9 holes)
Het aantal dagen dat de baan gehuurd kan worden door businessclubleden is beperkt voor alle
businessclubleden samen (wie het eerst komt,…..)

€ 1.050,00
€ 750,00
€ 150,00
€ 37,50
€ 25,00
€ 1.500,00

>het huren van de baan in tijdblok bijv. van 13.00-18.00 uur (18 holes)
Het aantal dagen dat de baan gehuurd kan worden door businessclubleden is beperkt voor alle
businessclubleden samen (wie het eerst komt,…..)

Pakketprijs:
Standaard Businessclubpakket
10 18 holes greenfee vouchers
10 golflesvouchers a 25 minuten per les
Deelname bedrijvencompetitie met 1 team
Pakketkorting
TOTAAL

20% Korting
€ 2.000,00
€ 375,00
€ 250,00
€ 750,00
-€ 375,00
€ 3.000,00

Bent u al lid van de golfcub dan kunt u kiezen voor onderstaande extra opties:
Bedrijvencompetitie
Ook leden van de golfclub die een bedrijf hebben kunnen deelnemen aan de
bedrijvencompetitie inclusief horeca

€ 750,00

Reclameborden
Logovermelding op uniforme reclameborden op de nieuwe Driving Range.
Contractduur 3 jaar, inclusief 1e aanmaak bord

€ 250,00

Holesponsor
Logovermelding op een hole met naamsvermelding en koppeling naar eigen website
op website Golfclub Lauswolt.
Contractduur 3 jaar, inclusief 1e aanmaak bord

€ 750,00

