BEDRIJVEN
COMPETITIES

Tarieven
Bedrijvencompetitie
Leagues

		
Mixed Double Dutch
Gezelligheids
MeerBusiness
Schiphol Donderdag

Per speelavond Per seizoen 		
per team
per team
e 29,50
e 295,00
e 49,50
e 495,00
e 37,50
e 375,00
e 37,50
e 375,00

Wanneer je het seizoen in zijn geheel vooruit
betaalt, ontvang je 10% korting!

Voor meer informatie over de leagues,
speeldata, inschrijven etc. kan je contact
opnemen met de receptie van Claus op
telefoonnummer: 023 - 556 00 55 of
mail naar receptie@claus.nl.

Join us now on
Claus Bowling
C la us | B o sweg 19 | 2 13 1 L X H o o fd d o rp | 02 3 556 00 55 | www.cl au s. n l

BE ACTIVE & GET TOGETHER!
Gezelligheid, contacten leggen,
ontspannen en bewegen! De
ingrediënten van de Bedrijven
Bowling Competitie van Claus.

BEDRIJVEN BOWLING
COMPETITIE.
Woensdag

Zondag

Bedrijfsbowlen is niet alleen super gezellig,

20:30 - 23:00 uur
Gezelligheids League - 2 uur

20:30 - 22:00 uur
Mixed Double Dutch League

maar het draagt ook bij aan een goede

Voor bedrijven die de gezelligheid ook buiten

Double fun voor de sportieve bowler. Je speelt

teamspirit en meer contact tussen bedrijven in

het bedrijf zoeken en extra lang willen bowlen.

in een team bestaande uit twee personen.

Donderdag

Elke bedrijvenleague speelt 1 x in de 4 weken.

de regio. En er is meer…
• Bowlen is leuk voor iedereen!
• Een gezellige bowlingcompetitie en het
leggen van contacten en onderhouden ervan
gaan goed samen.
• Op deze manier stimuleert het bedrijf een
actieve levensstijl onder de medewerkers.
• Collega’s leren elkaar in deze omgeving beter
en op een andere manier kennen.
• De competitie wordt volledig verzorgd onder
begeleiding van Claus.
• Scores, nieuwtjes en weetjes kan je vinden
op de speciale internet pagina. Claus Bowling
is ook te volgen via Twitter.com/clausbowling
en Facebook. Volg ons nu!
Kortom genoeg redenen om je nu aan te melden.
En dat voor nog geen € 10,00 per persoon per
anderhalf uur bowlen! Eén keer per 4 weken, 10
speelavonden van september t/m juni.

DOEN! LEUK!
Schrijf je in voor de leukste bedrijvencompetitie.
Kijk op de achterzijde van deze folder voor
onze contactgegevens.

Dus ca. 10 x per seizoen (niet in de zomer).

19:30 - 21:00 uur
MeerBusiness League

	Competitie voor leden van MeerBusiness,
het ondernemersplatform van
Haarlemmermeer.

19:30 - 21:00 uur
Schiphol Donderdag League
Speciaal voor bedrijven met een
(in-)directe relatie tot Schiphol
Amsterdam Airport.

-50s-

Bowling
DINER

RESTAURANT BAR
PING PONG

