
LIDMAATSCHAP 2022

OMVAT LIDMAATSCHAP

EXTRA/OPTIONEELKOSTEN
Een tweede persoon speelrecht 1794

en clubcontributie 75

Een gastenkaart op naam 925
Max. 3 personen die meespelen in de flight van het lid

Een gastenkaart op naam van het bedrijf met meerdere 

businessleden bij Landgoed Golfbanen 

Businessclub               1033.55
Max. 3 personen die meespelen in de flight van alle leden die 

lid zijn. De gastenkaart kan door 1 lid tegelijkertijd gebruikt 

worden

Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Maud van Oijen op telefoon 

nummer: 

0485 – 530084 of per e-mail 

m.vanoijen@bleijenbeek.nl

Businessclublidmaatschap 2164
Exclusief 9% BTW

Clubcontributie 75

Totaal 2239

BUSINESSCLUB
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Welderen!

Onderstaand vind u alle informatie betreffende onze businessclub van de Landgoed Golfbanen 

(golfbaan Landgoed Welderen te Elst en Landgoed Bleijenbeek te Afferden.

Vanaf 2015 zijn de businessclubs van Welderen (Elst) en Bleijenbeek (Afferden) samengevoegd tot 

een club van ca. 150 leden.

• 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, 

lunchpakketten, baancatering én 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. 
• 1x per jaar een businessclubreis voor alle businessleden (tegen een kleine bijdrage).
• 5x per jaar vrij gebruik van de vergaderzalen en daarna met korting.
• Wekelijks gratis businesslessen (te volgen bij zowel Landgoed Welderen als Landgoed Bleijenbeek).
• Gratis spelen op Golfbaan Schlosshaag te Geldern (op reservering).
• Op Golfclub Elrather Mühle te Krefeld en Golfclub Waserburg Anholt in Isselburg geldt een gereduceerd 

tarief.
• Speciaal voor onze Businessclub exclusief gebruik van de Landgoed Golfbanen app waar je 

onderling in contact door kunt komen met alle andere businessleden; 
• Het speeljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart het jaar daaropvolgend. 
• Opzeggen dient uiterlijk 3 maanden vóór 1 april schriftelijk te gebeuren en is definitief na bevestiging van 

golfbaan Landgoed Bleijenbeek.


