
Country Golf Ees heeft vanuit haar faciliteiten een op ondernemingen toegesneden bedrijfspakket 

samengesteld. Hiermee bieden wij u uitstekende mogelijkheden voor team-building,

relatiebeheer, personeelsactiviteit, netwerken.

Met een knipoog naar de golfsport, een echte "whole in one". 

Stel uw eigen pakket samen



Inhoud van het bedrijfspakket

deelname 2016

A Jaarabonnement ( op naam van de directeur / eigenaar ). ja / nee

per abonnement € 250,00

Alleen in combinatie met twee of meer andere onderdelen van het bedrijfspakket.

Geldig voor 12 maanden ( standaardingangsdatum 1 april van elk jaar )

De abonnementhouder ( eigenaar/directielid )  van het bedrijf kan het hele jaar door

hiervan gebruiken maken. Een jaarabonnement geeft tevens korting op deelname aan

de hierna onder  C,D en E genoemde mogelijkheden.

B Sponsoring ja / nee

m Holesponsoring € 100,00

m Driving range € 100,00

m Combinatie hole- en driving range-sponsoring € 150,00

C Bedijfs golf competitie ja / nee

p.p. tarief ( 5 avonden ) aantal pers.

a € 125,00

b € 75,00 deelnemers met jaarabonnement

D Bedrijvendag

Komt te vervallen in 2016, hiervoor in de plaats komt een "kick-off" middag/avond

voor alle deelnemers aan de bedrijfsgolfcompetitie, miv het seizoen 2017.

De deelnemers worden hierover dit seizoen nader geïnformeerd.

E Golfopleiding tot Hcp54 opgave het hele jaar mogelijk

deelname mogelijk voor zowel directie als personeel

a € 270,00

b € 210,00 deelnemers met jaarabonnement

inhoud van de opleiding o.a.: 2 maands abonnement

10 uur golfles

ngf en verenigingslidmaatschap

extra faciliteiten bij deelname aan twee of meer onderdelen :

q Greenfees tegen gereduceerd tarief   -  ( € 12,50 voor 9 of 18 holes )

Bij afname van twee of meer onderdelen van het bedrijfspakket geldt een vaste korting

op de greenfee voor de deelnemers en hun introducees.

q Vergaderen

Bij afname van twee of meer onderdelen van het bedrijfspakket geldt een vaste korting

op het gebruik van de vergaderzaal, -faciliteiten. ( € 75,= per dagdeel ipv € 110,= ).

q Golfarrangementen

Bij afname van twee of meer onderdelen van het bedrijfspakket geldt een vaste korting

op de golfarrangementen van 10%, 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.


