
PROGRAMMA
•  Practice
•  Approach (kort spel van +/- 45 min.)
•  Putting (+/- 45 min.)

PRIJS
€ 300 (excl. btw)

INBEGREPEN
•  Welkomstdrink 
•  Toegang tot de practice 
   & putting green
•  Practice jetons
•  Omkadering door een pro
•  Materiaal

Initiatie golf: 1u30

PROGRAMMA
•  Practice
•  Approach (kort spel van +/- 45 min.)
•  Putting (+/- 45 min.)
•  Terrein (+/- 1u30 in scramble 

PRIJS
€ 425 (excl. btw)

INBEGREPEN
•  Welkomstdrink 
•  Toegang tot de practice 
   & putting green
•  Practice jetons
•  Omkadering door een pro
•  Materiaal

Initiatie golf: 3u

Teambuilding voor groepen 
& Ondernemingen.
Voor groepen van maximum 12 personen

Op zoek naar een uitdagende groepsactiviteit voor je bedrijf?  
Dan zijn onze golfinitiaties iets voor jou.

OPMERKINGEN
•  Wij raden je aan 3 weken vooraf te reserveren.
•  Maximum capaciteit van 2 groepen in dezelfde tijdspanne.
•  Bij reservering wordt een voorschot van 50% gevraagd.
•  De personen die deelnemen aan de initiaties dragen best  
   plat schoeisel (bv. tennisschoenen) en makkelijke kledij  
   (broek, pull, polo,… geen jogging!)
    

Ontdek onze golfclub
op een boogscheut  
van Brussel.
Steenpoel Golf Club & School is een kleine  
familiale golfclub met veel sfeer en vriendschap.

Ideaal om de eerste stappen in de golfwereld 
te zetten of na het werk nog snel een balletje 
te komen slaan! Gelegen in een rustige, groene 
omgeving aan de rand van Brussel is Steenpoel 
Golf Club & School de ideale sportieve oase voor 
jong en oud.

Openingsuren van het clubhuis:

Maandag en dinsdag 
van 14:00 tot 20:00
Woensdag tot zondag 
van 10:00 tot 20:00 
(restauratie ’s middags)

Sluitingsdag van de Driving Range: 
Dinsdag van 8:00 tot 12:00

Contact 
Wil jij de nieuwste member worden bij Steenpoel Golf Club & School? 
Zin in een initiatiecursus? Nood aan meer info over onze golfmogelijkheden? 

T: 02/569.69.81
E: info@golfsteenpoel.be
A: Jan Martin van Lierdelaan 24, 1701 Dilbeek


