
 
 

 
 
Dat golfen en zaken uitstekend samen gaan is al jaren een vaststaand feit. Wereldwijd zoeken 
bedrijven naar de associatie met de golfsport omdat het staat voor kwaliteit in een unieke sportieve 
vorm. De mogelijkheden en de waarde van golf als een instrument voor relatiemarketing zijn enorm 
en altijd een goede investering. Waar anders verloopt het leggen van contacten zo vanzelfsprekend. 
 
Kavel II Beemster, landelijk gelegen in een werelderfgoed Beemster, heeft een bijzondere plaats 
ingeruimd voor de golfende zakenman/vrouw.  
 
Er is een veelzijdig bedrijfslidmaatschap ontwikkeld dat om meerdere redenen interessant is. 
Inmiddels hebben verschillende ondernemingen al een dergelijk lidmaatschap. Deze bedrijven 
vormen een zeer actieve Business Club. 
 
 
Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Een bedrijfsabonnement op naam 
- Vermelding op het sponsorbord bij de entree  
- Uw website kan worden door gelinkt op onze website zodat onze bezoekers uw bedrijf 

gemakkelijk kunnen vinden 
- Omdat u automatisch lid wordt van de golfclub kunt u deelnemen aan wedstrijden en 

andere activiteiten van de vereniging 
- Ongelimiteerd gebruik maken van alle faciliteiten zoals de driving range, (exclusief ballen) 

putting green, oefen bunker en de 9-holes golfbaan.  
- De mogelijkheid voor het organiseren van een eigen business dag met korting op greenfee 
- Starttijd voor twee personen i.p.v. vier indien gewenst 
- Een privélessen kaart met 5 lessen van 25 minuten, een 10 -banenkaart op naam , plus 400 

ballen op uw IZZI GOLF account om nog beter voor de dag te komen  
- Deelname aan de business club competitie met 2 personen, tijdens deze competitie worden 

jullie voorzien van een hapje/drankje in de baan 
 
Dit pakket is naar wens voor u aan te passen. 
Tevens kunt u dit lidmaatschap uitbreiden met het sponsoren van een hole.  
Hiervoor krijgt u uw bedrijfslogo op een mooi bord bij de afslag plus een advertentie op de TV in de 
hal. 
Kosten per jaar € 300,00 incl. BTW . 
 
Interesse maar nog geen golfer? Wij hebben ook arrangementen die u op weg helpen naar het Golf 
Vaardigheid Bewijs. 
 
Laat u verrassen door een intiem golfcomplex dat van alle gemakken is voorzien. 
  



 
 

 

 
 

Tarief bedrijfslidmaatschap € 1.130,00         
9% BTW € 101,70 + 

 
Subtotaal 

 
€ 

 
1231,70 

 

Clubcontributie € 47,50  
NGF Bijdrage € 19,00 + 

 
Totaal 

 
€ 

 
1298,20 

 

 
 
Overzetten van gewoon naar bedrijfslidmaatschap en andersom is gratis, vul hiervoor wel het 
inschrijfformulier omzetten naar bedrijfslidmaatschap of gewoon lidmaatschap in.  
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? U kunt ons bereiken via 0299 – 415012 of  
via info@kavel2.nl.  
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