Golfbaan Catharinenburg BV, Bouwdijk 9, 3248 LA, Melissant en ondergetekende verklaren akkoord te gaan met in de
bijlage beschreven bedrijfssponsorovereenkomst.
Het doel van de overeenkomst is om de golfbaan en de hieraan inherent zijnde reclamemogelijkheden te gebruiken
voor reclamedoeleinden van het bedrijfslid. Alsmede het bedrijfslid toegang te verschaffen tot de golfbaan voor het
spelen van golf.
De duur van de overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en wordt daarna per jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen
van deze overeenkomst dient tenminste 2 maanden voor het einde van het laatste kalenderjaar te geschieden.
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Het aangaan van deze overeenkomst geeft de bedrijfssponsor het recht om deel te nemen aan, speciaal voor de
bedrijfssponsors, georganiseerde dagen en de overige bepalingen die verder in deze overeenkomst worden benoemd.
Inschrijfformulier
Bedrijf / Organisatie:________________________________________________________________________________________
Naam contactpersoon:______________________________________________________________________________________
Functie:___________________________________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________

Woonplaats:___________________________________

Telefoon:____________________________________________

Mobiel:_______________________________________

BTW nr.:_____________________________________________

K.v.K. nr.:______________________________________

Datum:______________________________________________

Plaats:________________________________________

Handtekening:_______________________________________
Namens bedrijf / organisatie

Handtekening:_________________________________
Namens Golfbaan Catharinenburg BV

Sponsors

E-mail:____________________________________________________________________________________________________
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Speelrecht
Wij kennen twee speelrechten: vrij speelrecht en speelrecht op naam.
Een speelrecht geeft toegang tot het complex en natuurlijk de golfbanen
(18-Holes en de Par-3 Baan)

Incl. BTW

Speelrecht vrij, per dag kan 1 persoon gebruik maken van een vrij speelrechtkaart.
Deze is niet persoonsgebonden en iedereen die deze kaart op een dag kan tonen mag
gebruik maken van de oefenfaciliteiten, drivingrange, par-3 baan en de 18-holes golfbaan,
restaurant en clubfaciliteiten. Per dag kan dus 1 persoon gebruik maken van dit speelrecht.
Maximaal worden er 4 speelrechten per bedrijf/organisatie uitgegeven.
Speelrecht kaarten moeten op verzoek getoond kunnen worden, kan de speler dit niet dan
wordt hij/zij verzocht alsnog een greenfee kaart te kopen.
Speelrecht op naam
t 1.020,00

__________

Speelrecht vrij, max. 3

t 1.020,00 per stuk

__________

Beperkt speelrecht Par-3 baan is een speelrecht alleen voor de
Par 3 baan en de oefenfaciliteiten

t 410,00

__________

Speelrecht op naam is persoonsgebonden en kan dus niet overgedragen worden.
De houder van deze kaart is tevens lid van de golfclub Roxenisse en mag dus aan de
door de club georganiseerde wedstrijden deelnemen maar als volwaardig lid ook de
algemene ledenvergadering bijwonen en heeft als alle andere leden stemrecht
Deze privileges kosten
t 53,00 extra.

__________

Reclame voor het bord per jaar

t 250,00

__________

Reclame op het terrein
Het bord wordt in overleg met de golfbaan geplaatst.
Afmetingen: 120 x 80 cm. Materiaal: Dibond of Trespa.
Bord wordt voor eigen rekening te maken.
Reclame voor het bord per jaar

t 250,00

__________

Reclamevlaggen op de greens
Mocht de kwaliteit van de vlaggen onvoldoende zijn dan zal u worden verzocht nieuwe aan
te leveren. Wij zullen deze voor u in de baan plaatsen. Materiaal: vlaggendoek dat bedrukt
of geborduurd mag worden aangeleverd. Holes 1 tot en met 9 moeten een duidelijk
verschillende kleur hebben ten aanzien van de holes 10 tot en met 18. Deze optie is alleen
van toepassing indien zich hier de mogelijkheid tot doet. Momenteel zijn zowel de 18-holes
baan als de par-3 baan voorzien van vlaggen. Meer informatie bij de receptie.
Reclame vlaggen (buiten maakkosten)
t250,00

__________

Totaal

__________
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Reclame
Reclame in de baan
De reclame op het bord in de baan wordt in overleg met de golfbaandirectie geplaatst.
Het reclamevak op het paneel wordt met een alles bedekkende sticker beplakt. Voor het
printen van de sticker dient een bestand te worden aangeleverd met de onderstaande
specificaties.
Afmetingen grote baan: H
 et bestand dient te worden gemaakt in full colour op een formaat
van 390 x 510 mm. staand met een afloopgebied van 5 mm.
Afmetingen par-3 baan: H
 et bestand dient te worden gemaakt in full colour op een formaat
van 360 x 465 mm. staand met een afloopgebied van 3 mm.
Bestandstype: D
 igitaal aanleveren als een .PDF document, 300 dpi. (lettertypen insluiten).
Opmerking: Indien het reclamebord ook vanaf de achterkant zichtbaar is, zal ook die zijde
met dezelfde belettering worden uitgevoerd.

Incl. BTW

Speelrecht
Speelrecht op naam
Speelrecht vrij
Speelrecht Par-3 baan op naam

_____
_____
_____

t 1.020,00
t 1.020,00
t 410,00

__________
__________
__________

Greenfee’s
Greenfeekaarten weekdagen
Greenfeekaarten weekend en feestdagen

_____
_____

t 47,50
t 55,00

__________
__________

Reclame
Bord in de baan
Vlaggen
Teemarkers
Oefenfaciliteiten
Baansponsor
Caddyboekje fact 1,2,3,4

_____ t 250,00
__________
_____ 		 t 500,00
__________
_____ t 250,00
__________
_____ t 500,00
__________
Optioneel		
__________
Optioneel		
__________

Lockers
Locker klein beneden zonder elektra
Locker klein beneden met elektra
Locker klein boven zonder elektra
Locker groot beneden met elektra
Locker groot boven met elektra

_____
_____
_____
_____
_____

t
t
t
t
t

80,00
90,00
65,00
100,00
100,00

__________
__________
__________
__________
__________

Incl. BTW

t

__________

BTW_		

t

__________
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