2019

Beginnersprogramma’s
2018

Maak indruk op uw gasten
Terwijl uw gasten met GVB (hcp. 54) een 18-holes
wedstrijd spelen op de 27-holes baan, kunnen de
beginners (vanaf 7 personen) een van onze experience
programma’s volgen op de 9-holes par 3 baan, waar
onze pro’s werken volgens de NGF lesmethode. De
golfexperience programma’s sluiten nauw aan bij de
huidige wensen en behoeften. Deze frisse manier van
lesgeven is leuk, maakt enthousiast en stimuleert om
het golfspel ook ná het golfevent verder op te pakken.

2015

Golfexperience “”Classic”
Een beginnersprogramma van 2 uur waarbij de
deelnemers op een leuke en speelse manier het
golfspel
zullen
ervaren.
Er
worden
3
basisonderdelen
behandeld.
Maximaal
10
personen per groep.

Golfexperience “King”
Een beginnersprogramma van 3,5 uur waarbij de
deelnemers op een leuke en speelse manier het
golfspel zullen ervaren. Er worden vier
basisonderdelen
behandeld.
Maximaal
10
personen per groep.

Golfexperience “V.I.P. 1”
Bij elk programma ontvangt men na afloop een
persoonlijk golfpaspoort. Afhankelijk van het
programma zullen hierin de onderdelen worden
afgetekend. Nadat alle onderdelen zijn doorlopen, heeft
men baanpermissie korte baan (par 3) afgerond en kan
op de meeste par 3 golfbanen in Nederland zelfstandig
spelen, hoe leuk is dat!

Het meest uitgebreide beginnersprogramma van
4,5 uur waarbij alle onderdelen worden behandeld
en de oefenholes worden gelopen. Na afloop is
baanpermissie korte baan behaald. Hiermee kan
men op de meeste par 3 golfbanen in Nederland
zelfstandig spelen. Maximaal 10 personen per
groep.

Golfexperience “V.I.P. 2”
Een vervolgprogramma van 4,5 uur. U speelt
zelfstandig 1 of 2 rondes op de par 3-baan. De pro
zal u tussendoor tips in de baan geven. Dit
programma is uitsluitend bedoeld voor diegene
die het “V.I.P. 1” programma hebben afgerond en
in het bezit zijn van baanpermissie korte baan (par
3). Na dit programma ontvangt u 3 stempels in
uw golfpaspoort, waarmee u weer een stap
dichter bij hcp. 54 bent. Maximaal 10 personen
per groep.
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Tarieven beginnersprogramma’s
Programma’s voor beginners (vanaf 7 personen):
Golfexperience

Duur

Prijs
p.p.

“Classic”

2 uur

€ 30,-

“King”

3,5 uur

€ 50,-

“V.I.P. 1”

4,5 uur

€ 65,-

Swing
drivingrange

Putten

Chippen

Bunker/
Pitchen

Spelen op Baanpermissie
de par3
par3 baan
baan

HOERA!

Programma voor gevorderden (vanaf 7 personen):
Golfexperience Duur
Prijs
Techniek Spelen op Naar hcp. 54
opfrissen de par3
baan
4,5 uur € 65,2 uur
2,5 uur
Na dit programma ontvangt u 3 stempels in het
“V.I.P 2”
golfpaspoort

In het kort:
 Bij de pro’s op De Batouwe lest men volgens het officiële NGF 9-stappenplan. Deelnemers werken
doelgericht aan hun golfontwikkeling
 Bij elk gekozen programma ontvangt men een officieel en persoonlijk NGF golfpaspoort. Het
golfpaspoort stimuleert om ook ná het volgen van een programma door te gaan met golf
 Bovenstaande tabel geeft aan hoe dicht men bij baanpermissie 9-holes par-3 baan is na het doorlopen van
een programma
 Na het behalen van het baanpermissie 9-holes par3 baan kan men op deze meeste golfbanen in Nederland
zelfstandig spelen. Kijk hiervoor op www.waarkanikgolfen.nl
 Het “V.I.P. 1” golfexperience is ook zeer geschikt wanneer u met een aantal personen binnen uw bedrijf
wilt beginnen met golf.
 Het “V.I.P. 2” programma is een programma voor gevorderden en uitsluitend bedoeld voor diegene die
het “V.I.P. 1” programma hebben afgerond en in het bezit zijn van baanpermissie 9-holes par3 baan.
 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
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Voorwaarden 2019 - Golfevent

1. Opties hebben een geldigheid tot uiterlijk 2 weken na opnamedatum, zoals genoemd in het reserveringsformulier.
2. De spelers voor de 27-holes wedstrijdbaan dienen in het bezit te zijn van minimaal handicap 54 (voormalig GVB).
Er kan gestart worden in flights van 3 of 4 personen.
3. Wijziging in de close tee-time is alléén in overleg en na schriftelijke bevestiging zijdens het Golfcentrum De Batouwe
mogelijk.
4. I.v.m. de benodigde closed tee-time ontvangen wij graag uiterlijk 3 weken voor de gereserveerde datum schriftelijk
of per email een opgave van het aantal gasten. Hierna zal de closed tee-time zoals genoemd in het reserveringsformulier
aan u worden doorberekend.
5. Businessclub leden van Golfcentrum de Batouwe ontvangen 10% korting op de closed tee-time en shotgun bij de organisatie
van een eigen golfevent
6. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten uit een privé- of business lidmaatschap van het organiserende
bedrijf en/of derden
7. De spelers die een wedstrijd spelen op de 9-holes baan dienen in het bezit te zijn van een geldig baanpermissie bewijs.
8. Alle tarieven genoemd in deze brochure zijn exclusief 21% BTW
9. Op alle horeca reserveringen zijn de algemene uniforme voorwaarden horeca van toepassing
10. Annulering van een golfevent (wedstrijd en golfexperience) kan alleen schriftelijk worden gedaan. Tot 2 maanden voor
de gereserveerde datum kunt u kosteloos annuleren, daarna wordt u aan 10% van het totale bedrag conform de tarieven
2019 in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 maand, doch vóór 14 dagen voor de gereserveerde datum bent u 50% van
het totale bedrag conform de tarieven 2019 verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de reserveringsdatum zullen
wij u het gehele bedrag conform de tarieven 2018 in rekening brengen. In overleg en behoudens beschikbaarheid is eventueel
verplaatsing van het event naar een andere datum binnen 2019 mogelijk.
11. Annulering i.v.m. weersomstandigheden: Het Golfcentrum behoudt het recht om de golfbaan te sluiten bij extreme weersomstandigheden, zo ook het wel of niet toestaan van buggy’s/handicarts in de baan

De Batouwe Golfsport b.v. – Handelsregister 110 29406

39,- p.p.

Oost Kanaalweg 1  4011 LA Zoelen  www.golfcentrumdebatouwe.nl  info@golfcentrumdebatouwe.nl  0344 624 370

Beleef De Batouwe!

