
BUSINESSCLUB GOLFCLUB ZEEWOLDE

Golfen en netwerken op Golfclub Zeewolde
De golfsport is bĳ uitstek geschikt voor
het onderhouden van uw zakelĳke
relaties. Businessclub Golfclub
Zeewolde biedt het bedrĳfsleven in
de regio dé gelegenheid om samen
met relaties netwerken en golfen te
combineren.
Golfclub Zeewolde ligt drie meter
beneden NAP en is daarmee een
bĳzondere baan. Waar eens de
Zuiderzee was, ligt nu een golfbaan
die behoort tot de top vĳftig in
Nederland. Onze prachtige baan ligt
in het grootste loofbomenbos van
Nederland aan de rand van Flevoland,
heeft een parkachtig karakter en ligt
midden in de natuur. De vier lussen
van 9 holes bieden voor zowel de
hogere als de lagere ‘handicapper’
veel uitdaging; lengte, water en
spannende greens.

Voor leden van de businessclub worden
per jaar vĳf wedstrĳden over 9 holes
georganiseerd en drie wedstrĳden over
18 holes. Leden kunnen iedere
wedstrĳd een introducé(e) meenemen.
Wedstrĳden worden afgesloten met
een gezamenlĳk diner; bĳ de 18-holes
wedstrĳden is ook een lunch
inbegrepen.

Het Basislidmaatschap van de business-
club bevat tien vrĳ te besteden
greenfees; het Premiumlidmaatschap
biedt onbeperkt speelrecht. Als lid van
de businessclub heeft u de mogelĳk-
heid om vier weken vooruit te
reserveren. Dat is erg handig voor
ondernemers die een relatie willen
uitnodigen; iedereen heeft immers
een drukke agenda.

Meer informatie
Voor meer informatie over de
mogelĳkheden van een businessclub-
lidmaatschap kunt u contact opnemen
met René Metz op 06-51097673 of
een mail sturen naar
bc@golfclub-zeewolde.nl.

Agenda 2022

Datum Aanvang Wedstrĳd

11 maart 14.00 uur 9 holes

8 april 14.30 uur 9 holes

20 mei 14.30 uur 18 holes

10 juni 15.00 uur 9 holes

8 juli 14.30 uur 18 holes

26 augustus 15.00 uur 9 holes

23 september 15.00 uur 9 holes

14 oktober 12.30 uur 18 holes

PREMIUMLIDMAATSCHAP

€2.450,- per jaar

Basislidmaatschap Businessclub
Zeewolde
onbeperkt speelrecht op naam
NGF-registratie (persoonlĳk)
deelname aan clubwedstrĳden
en -activiteiten
starttĳden 4 weken vooruit reserveren

WILDCARD

€2.850,- per jaar

Basislidmaatschap Businessclub
Zeewolde
maximaal 1x per dag inzetbare wildcard
clubwedstrĳden en -activiteiten niet
inbegrepen
starttĳden 4 weken vooruit reserveren

BASISLIDMAATSCHAP

€ 950,- per jaar

5 x 9-holes wedstrĳd
3 x 18-holes wedstrĳd
8 x diner / 3 x lunch
10 x business greenfee vouchers voor
9 holes
1 introducé(e) per wedstrĳd
2 x gratis gebruik van de Bestuurskamer
(o.b.v. beschikbaarheid)
bedrĳfslogo op de website en in het
clubhuis

Het lidmaatschap heeft een
minimale looptĳd van twee jaar.

Aanvullende opties
• Business Greenfeepakket 18 holes, 5 vouchers: € 225,-
• Business Greenfeepakket 9 holes, 5 vouchers: € 147,50

Overige condities
• Business greenfee vouchers maximaal twee jaar geldig en vier weken van
tevoren reserveren.

• Premiumlidmaatschap geeft toegang tot de ALV maar geen stemrecht.


