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GOLFEN MET EEN GLIMLACH

WELKOM!
Een dagje ontspanning buiten kantoor, een frisse neus
halen, genieten van boslucht en op hetzelfde moment
sportief en zakelijk bezig zijn ... De Loonsche Duynen
is dé ideale ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven!
Want waar anders verloopt het leggen van (zakelijke)
contacten zo vanzelfsprekend als bij het golfen.
Naast een prachtige 18 holes golfbaan met waterpartijen, bunkers, bossen en prachtige holes beschikt
De Loonsche Duynen over een Brasserie, een
groot zonnig terras en diverse zalen die gebruikt
kunnen worden voor zakelijke ontmoetingen. Een
ideale locatie voor presentaties, vergaderingen en
personeelsfeesten.

lidmaatschap kun je o.a. meerdere keren per jaar
deelnemen aan wedstrijden met andere ondernemers.
Doel is ondernemers een plaats te geven waar men in
een ‘Gewoon Gezellige’ sfeer zakelijk kan netwerken
en contacten kan onderhouden.
Oók een leuk voordeel: sluit je een bedrijfslidmaatschap af dan ben je ook gelijk lid van
Golfclub De Loonsche Duynen, hét sociale hart van
het golfpark. Een gastvrije vereniging waar iedereen
meer dan welkom is.
Kortom ... een bedrijfslidmaatschap afsluiten op
De Loonsche Duynen is GEWOON GEWELDIG!

Speciaal voor ondernemers biedt De Loonsche
Duynen bedrijfslidmaatschappen aan. Met dit

Zien we je binnenkort?

DE BEDRIJFSLIDMAATSCHAPPEN
Zijn inclusief:

Extra informatie:

• Speelrecht op naam.

• Elke wedstrijd is er de mogelijkheid één
introducé meenemen. De kosten voor
een introducé bedragen EUR 75 (excl.
greenfee) en worden apart gefactureerd.
• Voor deelname aan wedstrijden worden
rondes afgeschreven van het speelrecht.
• Bedrijfsleden die andere bedrijfsleden
aanbrengen, krijgen een tegoed van EUR
100 op de horecapas gestort.
• Bedrijfsleden kunnen gebruik maken
van onze vergaderarrangementen,
maar op verzoek kan er ook een
vergaderarrangement op maat worden
gemaakt.

• Lidmaatschap van Golfclub De Loonsche
Duynen, hét sociale hart van het golfpark.
• Onbeperkt met gasten spelen tegen
gereduceerd tarief.*
• Min. 5 wedstrijden en min. 20 rondes
per jaar van 9 holes.
• 20 Greenfee’s voor 9 holes.**
• Wedstrijden met andere ondernemers
incl. een hapje en een drankje.
• Logo op het sponsorbord.
• Ballenkaart (driving range) voor
2.000 ballen.
• Naamsvermelding op de website van
De Loonsche Duynen.
• Bijkopen extra greenfees voor relaties
en collega’s tegen aantrekkelijk tarief.**

* De houder van het speelrecht kan onbeperkt flightgenoten meenemen tegen het gereduceerd tarief, mits
ze onderdeel zijn van de flight van de speelgerechtigde.
** Greenfees worden geregistreerd als bedrijfspeelrecht.
Het bedrijf kan relaties en collega’s op dit speelrecht
laten golfen.

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP PREMIUM
Sluit je het bedrijfslidmaatschap
PREMIUM af, dan ontvang je naast de
voordelen van het bedrijfslidmaatschap
BASIC óók de mogelijkheid om
samen met je gasten te golfen, én
deel te nemen aan wedstrijden voor
bedrijfsleden, op Golfpark Almkreek en
Golfpark De Breuninkhof. Beide parken
zijn, net als Golfpark De Loonsche
Duynen, onderdeel van de HGE-Groep.
Daarnaast zijn het speelrecht en de
aanvullende greenfees ook op alle HGEgolfbanen te gebruiken.

Golfpark Almkreek, Almkerk
(32 km)
Door de bijzondere ligging is Almkreek
bij uitstek geschikt is om snel weg te zijn
van ‘de drukte van alledag’. Het park ligt
in een landschap met typische Hollandse
vergezichten over weilanden, sloten en
boerderijen.
Én wil je er echt een dagje of weekendje
uit van maken, neem je gasten dan mee
naar:
Golfpark De Breuninkhof, Voorst
(127 km)
Uniek gelegen tussen de Veluwe en de
IJssel. Een landschap met uitgestrekte
uiterwaarden, rood-witte koeien, beboste
landgoederen, statige boerderijen en
pittoreske dorpjes. Holland op z’n mooist!

TARIEVEN BEDRIJFSLIDMAATSCHAP BASIC 2022
(Prijzen zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven.)

20 RONDES

60 RONDES

• Speelrecht voor 20 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• Speelrecht voor 60 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• 5 Wedstrijden | EUR 1.265
• 10 Wedstrijden | EUR 1.640

• 5 Wedstrijden | EUR 1.765
• 10 Wedstrijden | EUR 2.140

*) Als de rondes niet toereikend blijken, kan de persoon met het speelrecht op naam (gedurende de rest van de periode van het bedrijfslidmaatschap)
met greenfees tegen gereduceerd tarief spelen. En natuurlijk kunnen er altijd extra greenfees voor het bedrijfspeelrecht worden aangeschaft.

120 RONDES

200 RONDES

• Speelrecht voor 120 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• Speelrecht voor 200 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• 5 Wedstrijden | EUR 2.065
• 10 Wedstrijden | EUR 2.440

• 5 Wedstrijden | EUR 2.265
• 10 Wedstrijden | EUR 2.640

TARIEVEN BEDRIJFSLIDMAATSCHAP PREMIUM 2022
(Prijzen zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven.)

20 RONDES

60 RONDES

• Speelrecht voor 20 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• Speelrecht voor 60 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• 5 Wedstrijden | EUR 1.515
• 10 Wedstrijden | EUR 1.890

• 5 Wedstrijden | EUR 2.015
• 10 Wedstrijden | EUR 2.390

*) Als de rondes niet toereikend blijken, kan de persoon met het speelrecht op naam (gedurende de rest van de periode van het bedrijfslidmaatschap)
met greenfees tegen gereduceerd tarief spelen. En natuurlijk kunnen er altijd extra greenfees voor het bedrijfspeelrecht worden aangeschaft.

120 RONDES

200 RONDES

• Speelrecht voor 120 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• Speelrecht voor 200 rondes van 9 holes*
• 20 Greenfee’s voor 9 holes
• Wedstrijden met bedrijfsleden:

• 5 Wedstrijden | EUR 2.315
• 10 Wedstrijden | EUR 2.690

• 5 Wedstrijden | EUR 2.515
• 10 Wedstrijden | EUR 2.890

EXTRA GREENFEES
Wil je meer rondes spelen dan de rondes die je standaard ontvangt bij het
bedrijfslidmaatschap dat je hebt gekozen, dan kun je extra greenfees aanschaffen.

Voordelen en voorwaarden:
•
•
•
•
•

Greenfees tegen aantrekkelijk tarief;
Greenfees worden geregistreerd als bedrijfspeelrecht.
Het bedrijf kan relaties en collega’s op dit speelrecht laten golfen.
12 Maanden geldig na uitgiftedatum;
Alleen geldig bij een afgenomen bedrijfslidmaatschap;
Prijzen exclusief BTW.

TARIEVEN VOOR 2022:
• 50 Rondes, 9 holes | EUR 1.030
• 100 Rondes, 9 holes | EUR 1.835

Reserveringen voor rondes golf die ten laste van
het bedrijfsspeelrecht komen, worden door het
betreffende bedrijf gemaakt of doorgegeven.
Greenfees kunnen worden bijgekocht voor het
bedrijfsspeelrecht. De looptijd is dan 12 maanden,
maar eindigt wanneer het bedrijfslidmaatschap
waaraan dit speelrecht is gekoppeld wordt stopgezet.

CLUBLIDMAATSCHAP
Als je het bedrijfslidmaatschap Basic of Premium afneemt, hoort daar ook het
lidmaatschap van Golfclub De Loonsche Duynen bij. De club is het sociale hart
van het golfpark en organiseert bijna dagelijks activiteiten voor jong en oud!
Voordelen van het clublidmaatschap:
• Inclusief HCP-registratie.
• Inclusief NGF-lidmaatschap.
• Korting van 50% op de kosten van de driving range ballen.
• Bij elke storting van EUR 50 of meer op de horecapas wordt
10% van het gestorte bedrag bijgeboekt.
• De mogelijkheid tot maandelijkse betalingen van het
bedrijfslidmaatschap met een opslag van 5%.

Alle teksten, prijzen, etc. genoemd in deze brochure zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten.

EN VERDER KUN JE BIJ ONS:
• Clinics organiseren
Wij organiseren voor ieder niveau golfclinics: een middag ontspannen met je relaties en
collega’s én tegelijkertijd lekker actief buiten bezig zijn. De clinic kun je in de Brasserie
afsluiten met een hapje en drankje. Gewoon gezellig!
• Golflessen nemen
Op De Loonsche Duynen kun je héél voordelig lessen én golfen met onze all-inclusive
speel- en lespakketten. Je krijgt 6 (groeps-) lessen en je mag 12 weken heel veel golfen.
Ook leuk om cadeau te geven aan medewerkers of collega’s.
• Vergaderfaciliteiten
We beschikken over diverse zalen waar je in alle rust kunt vergaderen of een
presentatie kunt geven. En wil je je dag afsluiten met een gezamenlijk diner? Geen
probleem. We hebben diverse arrangementen, zie onze website.
• Je eigen Business Meets Golf event organiseren
Golfen 9 of 18 holes, een clinic voor niet-golfers, inspirerende sprekers en de dag
afsluiten met een gezellig hapje en drankje? Het kan allemaal. Kom langs met je
plannen en laat je door ons informeren.
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BRASSERIE | TERRAS | ZALEN
Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur voor lunch,
diner, vergaderingen, events en feesten
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