Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Welderen!
Onderstaand vindt alle informatie betreffende onze businessclub van de Landgoed Golfbanen
(Golfbaan Landgoed Welderen te Elst en Bleijenbeek te Afferden).
Vanaf 2015 zijn de businessclubs van Welderen (Elst) en Bleijenbeek (Afferden) samengevoegd tot
een club van ca 150 leden.
De kosten van een businessclublidmaatschap bedragen € 2065,00 (excl.9% BTW) en € 75,00
clubcontributie. Dit lidmaatschap omvat:
-

-

-

Speelrecht voor 1 persoon op naam, op 2 banen!
Vermelding van de bedrijfsnaam/het logo in het clubhuis
5 vouchers per jaar voor de 18 holes Championship Course, in te leveren op Welderen en
Bleijenbeek
8 wedstrijden (waarvan 4 op Welderen en 4 op Bleijenbeek, allen met introducé) waarbij de
ontvangst, lunchpakket, baancatering en borrel aangeboden wordt. 1 van deze wedstrijden wordt
de trofee gespeeld en op die dag wordt ook het diner aangeboden.
1x per jaar de Rydercup tegen Wilnis (dit jaar op Bleijenbeek)
1x per jaar een businessclubreisje voor alle businessleden (tegen een kleine eigen bijdrage)
5 x per jaar vrij gebruik van de vergaderzalen en daarna met korting
Wekelijks gratis bedrijfsleden lessen (te volgen bij zowel Golfschool Gelderland als Golfschool
Limburg).
Gratis spelen op Golfbaan Schloss Haag in Geldern (op reservering) en op Golfclub Elfrather
Mühle in Krefeld. Zij mogen doordeweeks (op reservering) bij ons golfen voor €25,- en in het
weekend en feestdagen voor €30,-.
Overige activiteiten en uitwisselingen met bedrijven en andere golfbanen
Het speeljaar loopt van 1 april tot 31 maart het jaar daarop volgend. Opzeggen dient uiterlijk 3
maanden voor 1 april schriftelijk te gebeuren en is definitief na bevestiging van Golfbaan
Bleijenbeek.

Extra/optioneel;
-

Een tweede persoon speelrecht; bedraagt € 1713,00 (excl. 9% BTW) en € 75,00 clubcontributie.
Een gastenkaart op naam (max. 3 personen die meespelen in de flight van het lid) € 890,00 (excl. 9
% BTW)
Een gastenkaart op naam van het bedrijf met meerdere businessleden bij de Landgoed Golfbanen
Businessclub (max. 3 personen die meespelen in de flight van alle leden die lid zijn – gastenkaart
kan door 1 lid tegelijkertijd gebruikt worden) € 994,00 (excl. 9 % BTW)

Een wildcard voor onbeperkt speelrecht – zie informatie wildcard
Alle informatie is ook na te lezen op www.bleijenbeek.nl/businessclub
Tevens vindt u via www.bleijenbeek.nl/businessleden alle leden die lid zijn van de gehele businessclub
van de Landgoed Golfbanen.
Wij verwelkomen u met veel plezier op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Welderen!
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