Golfschool Cursussen & Lessen 2019
Cursussen
Kennismakingscursus (1 sessie)

€ 49,-

 1 kennismakingsles golfsport 2 uur (Wordt aleen gegeven door Sjoerd Leenders
 Minimaal 2 personen
 Incl. gebruik clubs en ballen

Kennismakings/vaardigheid intake (1 week, 2 sessies)

€ 49,-

 1 intakeles van 2 uur (Wordt aleen gegeven door Sjoerd Leenders)
 Minimaal 2 personen
 Incl. analyse eigen vaardigheid en gebruik clubs en ballen

5-weekse cursus Baanpermissie/Hdc.54 (échte beginners)
of
3-daagse cursus Baanpermissie/Hdc.54 (échte beginners)






€ 249,-

5 lessen van 2 uur en 1 baanles van 3 uur of 3 dagen van 5 uur
Minimaal 6 personen; Incl. NGF theorie- en praktijkexamen
Incl. cursus starterspakketje (regelboekje en materialen)
Incl. etiquette- & theorieles
Gebruik oefenfaciliteiten, golfclubs en ballen gedurende cursus

2-daagse Baanpermissie/Hdc 54 cursus (Geoefende beginners)






€ 249,-

€ 199,-

2 dagen (10 uur effectief) golfles door gecertificeerde golfprofessional
Minimaal 6 personen; incl. NGF theorie- en praktijkexamen
Incl. cursus starterspakketje (regelboekje en materialen)
Incl. etiquette- & theorieles
Gebruik oefenfaciliteiten, golfclubs en ballen gedurende cursus

5-weekse cursus gevorderden naar hdc. 36

€ 199,-

 5 (baan)lessen van 2 uur
 Minimaal 6 personen
 Incl. gebruik oefenfaciliteiten, gebruik golfclubs gedurende cursusperiode

1-daagse cursus Coursemanagement

€ 99,-

 Minimaal 4 personen
 1 dag (6 uur effectief) golfles van gecertificeerde golfprofessional
 Gebruik oefenfaciliteiten, golfclubs en ballen tijdens de cursus

1-daagse cursus Fixing Personal Problems
 Minimaal 4 personen
 1 dag (6 uur effectief) golfles van gecertificeerde golfprofessional
 Gebruik oefenfaciliteiten, golfclubs en ballen tijdens de cursus

€ 99,-

1-daagse GVB refresh cursus

€ 99,-

 Minimaal 4 personen
 1 dag (6 uur effectief) golfles van gecertificeerde golfprofessional
 Gebruik oefenfaciliteiten, golfclubs en ballen tijdens de cursus

Privé Lessen
Lestarief per uur voor lesklanten (losse lessen)
5- ritten leskaart à 1 uur (1 pers.)
5- ritten leskaart à 1 uur (2 pers.)
5- ritten leskaart à 1 uur 3 pers.)
5- ritten leskaart à 1 uur (4 pers.)






€ 229,€ 129,€ 99,€ 85,-

€ 49,10-ritten leskaart à 1 uur (1 pers.)
10-ritten leskaart à 1 uur (2 pers.)
10-ritten leskaart à 1 uur (3 pers.)
10-ritten leskaart à 1 uur (4 pers.)

Alle genoemde prijzen zijn p.p. en incl. eventueel gebruik golfclubs, ballen en materialen
1 les uur is 55 minuten
De lessen worden gegeven door Sjoerd, René, Vincent, Annemiek of Bob. Voorkeur aangeven.
Voor meer informatie mail naar info@golfparksoestduinen.nl
NGF registraties worden ondergebracht bij Golfmember.nl, gelieerd aan Golfpark- & Golfschool Soestduinen

€ 435,€ 255,€ 180,€ 155,-

