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De baan
Golfbaan Kromme Rijn is gevestigd op landgoed De Brakel, 

gelegen aan de doorgaande weg tussen Bunnik en Zeist. De 

baan is aangelegd met veel aandacht voor natuur en milieu, in 

een prachtig parklandschap met mooie waterpartijen.

Ver genoeg verwijderd van het lawaai van snelwegen, maar 

dankzij de centrale ligging toch uitstekend bereikbaar voor u en 

uw relaties. Golfbaan Kromme Rijn telt negen uitdagende 

holes, aangelegd door de bekende golfarchitect Gerard Jol. Een 

baan die niet snel verveelt en altijd gesprekstof oplevert!
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Voor, tijdens en na een rondje golf heeft u intensief contact met 

relaties, potentiële klanten en collega’s. Als bedrijfslid van 

Golfbaan Kromme Rijn vergroot u op allerlei manieren uw 

naamsbekendheid. 

Door automatische vermelding van uw bedrijfsnaam op het 

sponsorbord bij de ingang van de baan zijn bedrijfsleden  

letterlijk en figuurlijk in beeld bij iedereen op de golfbaan. 

Het netwerk
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Het spel
Samen negen holes lopen levert informeel contact op in een ontspannen sfeer. Als bedrijfslid 

ontvangt u een aantal introductiekaarten, waarmee u zonder extra kosten uw relaties uitnodigt 

een rondje mee te lopen. Bovendien kunt u al dertig dagen van tevoren reserveren. Zo bent u 

vrijwel altijd verzekerd van de door uzelf gewenste starttijd. Heeft u speciale wensen? Deel ze met 

ons. Er is veel maatwerk mogelijk.

De competitie
Bedrijfsleden van Golfbaan Kromme Rijn nemen ieder seizoen deel aan de Bedrijvencompetitie. 

Tijdens zes speelronden ontmoet u de andere bedrijfsleden en hun relaties, die zijn uitgenodigd  

aan deze competitie deel te nemen. Na afloop wordt er onder het genot van een hapje en een 

drankje uitvoerig nabeschouwd én genetwerkt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een gezellig  

aansluitend diner. Zo verenigt de Bedrijvencompetitie het nuttige met het aangename; het is een 

plezierige combinatie van sportieve uitdagingen en informeel contact met het (regionale) 

bedrijfsleven.
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Ons clubhuis
Het eigenzinnig vormgegeven clubhuis vormt het gezellige hart van Golfbaan Kromme Rijn. Het 

sfeervol ingerichte Grand Café heeft onder andere een zithoek bij de open haard en een bar. 

Buiten is een ruim terras aanwezig. Het clubhuis biedt tevens ruimte aan zakelijke 

bijeenkomsten zoals vergaderingen, presentaties, recepties, brainstormsessies of 

teambuildingsuitjes. 

Deze ontvangsten kunnen al dan niet worden vergezeld van een rondje golf voor- of achteraf. 

Bedrijfsleden profiteren van gratis zaalhuur. 

Heeft u belangstelling voor een eigen zakelijke bijeenkomst op Golfbaan Kromme Rijn? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag een voorstel op maat.

Grand Café Kromme Rijn

www.grandcafekrommerijn.nl 
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Uw golfdag
Als u dat wilt, zijn de negen holes van Golfbaan Kromme Rijn 

eenmaal per jaar exclusief voor u als bedrijfslid gereserveerd. 

Tijdens deze middag kunt u uw eigen wedstrijd organiseren 

voor maximaal zestig relaties of een vrijblijvend rondje voor 

wie u maar wenst. 

Voor niet-golfers organiseren wij tegelijkertijd met de 

wedstrijd een golfclinic. Tijdens deze bedrijfsmiddag zijn alle 

faciliteiten die de golfbaan te bieden heeft tot uw beschikking. 

Bovendien kunt u in het Grand Café een ontvangst op maat 

regelen. Wedden dat uw relaties erop rekenen dat dit een 

terugkerende traditie wordt?
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contact
Golfbaan Kromme Rijn

Sportlaan 6

3981 HP  Bunnik

T. 030 – 656 20 51

M. secretariaat@krommerijn.nl

W. www.krommerijn.nl 
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