Sponsorplan Nieuwegeinse Golfclub in het kort

Persoonlijk lidmaatschap

7 dgn

€ 1.130

betreft onbeperkt speelrecht op de golfbaan
van de Nieuwegeinse Golfclub en de deelnemende golfclubs van de GolfAlliantie
Persoonlijk lidmaatschap

5 dgn

€ 875

betreft speelrecht op de golfbaan van de
Nieuwegeinse Golfclub op maandag t/m vrijdag

Business lidmaatschap

€ 1.250

te combineren met een persoonlijk
lidmaatschap of een wildcard
Hoofdsponsorschap

min.

€ 6.500

Extra Hoofdsponsorschap
Gratis gebruik driving range ballen ter waarde van
€ 100,- per jaar
Gratis gebruik driving range ballen ingeval van een
golfclinic voor het bedrijf
korting op de kosten van een golfclinic
korting op de kosten van golflessen van de
GolfAcademy door medewerkers van het bedrijf

€ 500

Condities

betreft een combinatie van diverse
sponsormogelijkheden, samen te stellen
in overleg met het businesslid

Extra naamsvermelding
bijvoorbeeld op een holebord, scorekaart,
Infobord Oefenfaciliteiten e.d.

Bedrijfsmiddag

-

€ 1.500

18 holes shotgun

Proef business lidmaatschap

Inhoud business lidmaatschap
Naamsvermelding in hal van het clubhuis
Naamsvermelding op de website
Deelname aan alle activiteiten NGC
Deelname aan een 2-tal golfwedstrijden voor alle
businessleden inclusief diner en drankjes
Deelname aan een 5-tal golfwedstrijden voor de
businessleden met 1 gast, inclusief diner en drankjes;
kosten voor een extra gast € 75
Vooraf reserveren tot 14 dagen
5 greenfee vouchers 9 holes per jaar
Recht op organiseren bedrijfsmiddag
Recht op gebruik van vergaderruimtes
Deelname aan speciale netwerk - evenementen
welke georganiseerd worden door de NGC

Wildcard
-

€ 750

deelname aan de bedrijvencompetitie
met 2 personen plus 5 greenfeekaarten

Tarieven worden jaarlijks conform Consumenten Prijs
Index aangepast. Peildatum oktober.

€ 1.695
Speelrecht 1 x per dag door het businesslid,
of uw medewerker, of uw gast

Wildcard GOLD
-

€ 2.250

Speelrecht 1 x per dag door het businesslid,
of uw medewerker plus 1 gast

*) bedragen zijn exclusief btw
*) ingeval van een contractduur van 2 jaar geldt een korting van 5 %
*) ingeval van een contractduur van 3 jaar geldt een korting van 10 %

Neem contact op
Heeft u vragen of wilt u gebruik man van een van de verschillende opties? Neem contact op met het secretariaat van de Nieuwegeinse
Golfclub. Telefoon 030 – 60 42 192; e-mail: secretariaat@nieuwegeinsegolfclub.nl
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