
Meetings & Seminars in
Damme Golf & Country Club



Inleiding



Inleiding

Damme Golf & Country Club, gelegen in het 
Brugse Ommeland, heeft een prachtige, compleet 
vernieuwde event-zaal. Deze is uitgerust met al 
het noodzakelijke om uw event, meeting, congres, 
seminarie,… tot een succes te maken. 

Uiteraard kan u ook beschikken over een 
sublieme golfbaan met 27 Championship holes, 
een korte compact course, alle oefenfaciliteiten, 
kleedkamers…



Ligging



Eventzaal



Praktische 
informatie



Aantal 
personen

m² Theater U-shape School Receptie Diner

Birdie 72 100 70 50 65 50

Eagle 79 100 80 50 75 50

Albatros 88 120 80 60 85 60

Combo 239 300 170 150 225 160



Prijzen

Soort opstelling Kostprijs (ex btw)

Birdie-opstelling € 250

Eagle-opstelling € 250

Albatros-opstelling € 350

Combo € 650

Catering verplicht via Damme Golf & Country Club. Kurkrecht/-geld te bespreken indien 
gewenst.



Extra troeven

• In maart 2019 volledig vernieuwd. 

• Natuurlijk daglicht dankzij de grote raampartijen

• Projectiescherm + beamer aanwezig

• WiFi

• Flipchart

• … 



Arrangementen



Arrangementen

Damme Golf en Country Club beschikt over een 
ruim aanbod catering-arrangementen met een 
aantal voorstellen die wij vast in ons assortiment 
hebben. Uiteraard maken wij ook offertes op 
maat.

Hiervoor nodigen wij U graag uit om contact op te 
nemen met een van onze medewerkers. Ons 
dynamisch team staat steeds voor u klaar, om 
samen de meest optimale formule voor uw 
evenement te zoeken!



Arrangementen

Voorbeelden: 

• Verschillende ontbijtformules

• Sandwichbuffet

• Warm of koud buffet

• Diverse receptieformules

• 3/4/5 gangen menu’s

• Luxe barbecue

• …



Praktische info

Hieronder wat praktische info: 

• Grote/ruime parking voorzien

• Stoelen & tafels beschikbaar

• Klein terras buiten beschikbaar

• Preferred technische partner: DELTAVOX

(Johan Missault – johan@deltavox-projects.be) 

mailto:johan@deltavox-projects.be
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Golfinitiatie

Damme Golf & Country Club organiseert initiaties voor 
groepen, bedrijven of organisaties. In enkele uren wordt de 
basis van de golfsport aangeleerd.

De golfinitiatie is een uitstekend promotiemiddel voor uw 
bedrijf en ideaal in combinatie met een vergadering of een 
presentatie. 

Het is dé uitgelezen situatie om in een ontspannen sfeer 
waardevolle contacten te ontwikkelen met uw gasten.

Ook voor uw personeel is een golfinitiatie een leuke 
suggestie. Het is een leuke en toegankelijke manier om de 
golfsport beter te leren kennen.



Golfinitiatie
Deze prijzen zijn exclusief BTW en omvatten de initiatie, huur van de golfclubs, ballen en 
verzekering. Voor een goede initiatie adviseren wij minimaal 2 uur. 

Meer dan 25 personen minstens 3 uur.

Grotere groepen: prijs op aanvraag. 



Golfwedstrijd

In combinatie met bovenstaande kunt u natuurlijk uw eigen 
golfwedstrijd organiseren. Over 9 holes of over 18 holes. 
We maken voor u de scorekaarten op, zorgen voor longest
drives, nearest to the pins en bezorgen, indien de timing dit 
toelaat, u ook de afgeprinte resultaten. 

Kortom: we verzorgen alles voor u.



Contact

Contacteer ons vrijblijvend voor beschikbaarheid 
en/of een gedetailleerde offerte. 

Damme Golf & Country Club

Alexander Hautekiet

alexander@groupterwyndt.be

050/35 35 72

0473/96 83 51 

www.dammegolf.be

mailto:alexander@groupterwyndt.be
http://www.dammegolf.be/

