Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige 9 holes golfbaan is Golfcenter
Seve de grootste trainingsaccommodatie van Nederland
voorzien van de modernste technieken zoals de PowerTee en
het enige Trackman Range systeem van Nederland.

BUSINESS
CLUB

GOLFCENTER SEVE

COMPETITIEDAGEN

Met 80 verlichte, verwarmde en overdekte Driving Range
afslagplaatsen en een parkachtige golfbaan is Golfcenter Seve
de grootste trainingsaccomodatie van Nederland. De modernste
technieken staan hierbij centraal, onder andere het Trackman
Range Systeem. Seve wil ervoor zorgen dat jong en oud verder
en rechter gaan slaan.

Tien keer per jaar op Golfcenter Seve
De Business Competitiedagen op Seve
staan in het teken van golfen & netwerken.
Tien keer per jaar wordt er een Business
Competitiedag georganiseerd op Seve.
De deelnemers van de Business
Competitiedagen bestaan uit
Ambassadeurs, relaties en introducés.
Introducés meenemen voor de Business
Competitiedag is mogelijk. Dit kan altijd in
overleg met één van de organisatoren.

Middenin het centrum van Rotterdam is Golfcenter Seve de
unieke locatie voor golfend en culinair Nederland.

RANGE & OEFENGREENS
De Driving Range met wisselende en bijzondere targets geeft
ruimte aan de beginnende en gevorderde golfers om in alle rust
of onder het genot van een drankje en muziekje af te slaan.
En met het analysterende Trackman Systeem op onze Driving
Range wordt het trainen nog effectiever!
Het is de gehele dag mogelijk om te trainen op de putting-,
chippinggreen en in de oefenbunkers.
“To give yourself the best possible chance of playing to your
potential, you must prepare for every eventuality.
That means practice.”
- Severiano Ballesteros -

9 HOLES PAR 3 BAAN

Het prachtig aangelegde arboretum met 400 verschillende
bomen doet u vergeten middenin Rotterdam te zijn. De par 3
baan is een uitdagende baan met fraai aangelegde bunkers en
waterpartijen. Dit zorgt ervoor dat golfers van elk niveau terecht
kunnen bij Seve!

Eén keer per jaar op een grote baan
Buiten het spelen op de Golfcenter Seve
Baan wordt er eens per jaar een Grote Baan
Business Competitiedag georganiseerd.
Om voor wat variatie en spanning te zorgen
wordt er eens per jaar gespeeld op een
prachtige grote baan in Nederland. Er wordt
met zorg bepaald welke baan er wordt
gespeeld zodat ook iedereen bevoegd is
om te spelen op de baan. De kosten van de
Grote Baan Business Competitiedag wordt
per persoon doorberekend.
Eén keer per jaar in het buitenland
Eens per jaar wordt er een gehele reis
georganiseerd naar een prachtige plek in
het buitenland. Tijdens deze reis worden
op twee grote 18 holes banen gespeeld.
Alles zal worden geregeld en georganiseerd
zodat u niets te kort komt. De kosten van de
Buitenland Business Competitiedag wordt
per persoon doorberekend.

BUSINESS CURSUS
Binnen het Business Lidmaatschap zitten
10 gratis deelnames* (exclusief drank) aan
Business Competitiedagen inbegrepen. Na
deze inbegrepen deelnames is deelname
mogelijk voor 50 euro per persoon per
deelname. Natuurlijk vinden wij het leuk
als u belangrijke relaties of introducés
uitnodigen. Dit telt mee als een standaard
deelname.
Per Business Lidmaatschap zitten 10 deelnames
inbegrepen, aan de twee Ambassadeurs binnen
het lidmaatschap de keus hoe zij de deelnames
verdelen binnen hun lidmaatschap. (Evt. relaties
en/of introducés) De inbegrepen 10 deelnames
zijn gebaseerd op één volledig contractjaar van uw
Business Lidmaatschap.

20 weken

STARTEN MET GOLFEN
voor € 499,- p.p.*
• Deze cursus is voor iedereen met weinig tot geen golfervaring.
• Tijdens deze cursus komen alle golftechnieken aan bod.
• Het eerste doel is het behalen van de Seve Baanpermissie,
waarna u direct zelf kunt spelen op onze bosrijke par 3 baan.
• Het volgende doel is het behalen van uw HCP 54.
Theorie-examen & qualifying card is inbegrepen.
• Twintig weken lessen volgens een speciaal op maat gemaakt
programma.
• De lessen worden gegeven op een vaste dag en op een vaste
tijd, speciaal op maat gemaakt naar wens van het bedrijf.
• Tijdens het gehele lesprogramma zijn oefenballen en
huurmateriaal inbegrepen.
• Ook heeft u gelijk een jaarlidmaatschap van Golfcenter Seve
waarmee u een jaar lang buiten de lessen om onbeperkt kunt
trainen.

BUSINESS CURSUS
20 weken

MASTERCLASS
voor € 499,- p.p.*
• Deze cursus is voor iedereen met veel golfervaring en minimaal
HCP 36.
• Tijdens deze cursus komen alle golftechnieken aan bod.
• Het eerste tijdens deze cursus is een analyse maken van de
technieken en het exacte doel bepalen waar aan gewerkt moet
worden tijdens deze masterclass.
• Het volgende doel is het verbeteren van alle technieken en de
individuele vaardigheden.
• U gaat tijdens deze masterclass ook zeer regelmatig de baan in
om te lessen en te werken aan course management.
• Twintig weken lessen volgens een speciaal op maat gemaakt
programma.
• De lessen worden gegeven op een vaste dag en op een vaste
tijd, speciaal op maat gemaakt naar wens van het bedrijf.
• Tijdens het gehele les programma zijn oefenballen en
huurmateriaal inbegrepen
• Ook heeft u gelijk een jaarlidmaatschap van Golfcenter Seve
waarmee u een jaar lang buiten de lessen om onbeperkt kunt
trainen.
*) Het minimale aantal deelnemers voor het 20 weken Business programma is
5 deelnemers. Blackcard houders betalen slechts € 299,- p.p.

EXTRA’S

“

25 Greenfeekaarten
€ 300,-

Optimale, moderne trainingsfaciliteiten
en een prachtige par-3 baan

50 Greenfeekaarten
€ 500,-

”

Trackman Range
Abonnement 1 pers.
€ 350,- p.p.

- Golf.nl -

Trackman Range
Abonnement 2 pers.
€ 250,- p.p.
White BC
Lidmaatschap
€ 235,+5 kaarten € 1000,+10 kaarten € 1500,+20 kaarten € 2000,Silver BC
Lidmaatschap
€ 675,+3 kaarten € 1000,+5 kaarten € 2250,+10 kaarten € 3500,Gold BC
Lidmaatschap
€ 1.075,-

“
Verwacht het
onverwachte
en laat je verrassen
”

“

Sport verbindt en eten verbindt. Hoe mooi
is het om dat samen te brengen. Er wordt
‘vrouwelijk eten’ geserveerd: kleine, mooie
gerechten om met elkaar te delen.

”

- De buik van -

LIDMAATSCHAP

PITCHING
WEDGE

SAND
WEDGE

DRIVER

DRIVER
RANGE

€ 2.500

€ 3.000

€ 4.000

€ 7.500

Twee jaarlidmaatschappen
Persoonsgebonden

Twee greenfeejaarkaarten
Persoonsgebonden

Vier reclame-uitingen
Drivingrange

Business Competitiedagen
Inclusief 10 keer diner.

Vermelding op www.seve.nl
Vermelding op de Seve applicatie
Reclame-uiting Putting Green
Reclame-uiting 9 holes baan
Target op de Driving Range, keuze:
- Zelf aanleveren van een target
- Twee afstandsborden

Beide op basis van beschikbaarheid

Zie bij extra’s de voordelen van meerdere kaarten!
Alle bijdragen zijn exclusief btw
Voor minimaal 2 jaar.

Grootste overdekte,
verwarmde en verlichte
Driving Range
van Nederland.

Onze Spaanse chefs
zorgen voor een
mediteraanse
smaakbeleving met een
twist, in hartje Rotterdam.

Joost Luiten heeft zijn eigen
swingstudio op de Driving
Range. Grote kans dat u
hem tegenkomt!

GOLFCENTER SEVE

“I know where I am and I know which way I’m going, ...
Only winning will satisfy me.
You don’t think it is possible? It is very possible.”
SEVERIANO BALLESTEROS

Kleiweg 480
3045 PM Rotterdam
T. 010 - 418 88 48
E. bc@seve.nl
W. www.seve.nl

