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Ontmoet op De Batouwe

Vergaderarrangementen

Uw bijeenkomst in stijl
Restaurant De Batouwe heeft optimale faciliteiten
voor een bijeenkomst, vergadering of seminar. In het
clubhuis zijn 3 stijlvolle ruimtes aanwezig, allen met
voldoende daglicht en uitzicht over de golfbaan. De
zalen zijn voorzien van presentatiemateriaal, draadloos
internet, HD-beamer en scherm. Hiernaast is een
diversiteit aan horeca mogelijk.

Sportieve vergaderbreak - € 14,50 p.p.
Wilt u tussendoor even het hoofd leegmaken en
nieuwe energie opdoen? Geniet van de ontspannen
omgeving op de golfbaan en reserveer een
‘vergaderbreak’. Deze korte introductie golfles van 1
uur op de drivingrange is een prettige onderbreking
van uw bijeenkomst en tevens een leuke teambuilding
afsluiting. Een vergaderbreak van 1 uur is mogelijk
vanaf 6 tot maximaal 20 personen.
Is de groep groter dan 20 personen of wilt u uw gasten
naast een vergadering ook een uitgebreider golfprogramma aanbieden? Wij bieden diverse clinics aan
onder leiding van onze pro’s. Een golfclinic zal uw
gasten enthousiasmeren voor de golfsport. Een
golfclinic is mogelijk vanaf 2 uur. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.

VERGADERARRANGEMENTEN
4-uurs arrangement - € 12,75 p.p.
excl. zaalhuur
Onbeperkt koffie & thee
Betuwse lekkernij bij de koffie
Karaffen mineraalwater en mintjes
Assortiment van flesjes frisdrank
Flip-over met papier en stiften
Onbeperkt gebruik van wifi
Ruime parkeergelegenheid

8-uurs arrangement - € 32,75 p.p.
excl. zaalhuur
Onbeperkt koffie & thee
Betuwse lekkernij bij de koffie
Karaffen mineraalwater met mintjes
Assortiment van flesjes frisdrank
Flip-over met papier en stiften
Uitgebreid lunchbuffet
Diverse versnapering in de middag
Onbeperkt gebruik van wifi
Ruime parkeergelegenheid

Prijzen zaalhuur inclusief HD-beamer en
scherm:
Perenzaal max . 8 personen € 150,Kersenzaal max. 16 personen € 250,Appelzaal max. 55 personen € 450,-

Diverse opstellingen mogelijk.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW,
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Beleef De Batouwe!

