FAQ
We bundelden de 40 meest gestelde vragen en hebben deze zorgvuldig voor
u opgelijst.
Het duurt slechts 5 minuten om de volledige tekst door te nemen. Gebruik de
zoekfunctie om het antwoord op uw vraag sneller te vinden.

Algemeen
1. Welke tours bieden jullie aan?
De basis van onze concepten is steeds een begeleide stadswandeling doorheen het
historische hart van de stad die u wil bezoeken, gecombineerd met een leuke
activiteit. Tijdens onze tours loopt u dus niet achter een gids aan, maar kunt u de
stad zelf beleven.
Om alles vlekkeloos te laten verlopen, zorgen wij voor enthousiaste begeleiding, die
tijdens de ontdekkingsreis de leukste weetjes en meest aanstekelijke verhalen over
de stad zal vertellen.
U kunt kiezen om de stad te ontdekken met City Golf, waarbij u kunt opteren voor
6 (2u) of 9 holes (3u) en u tussendoor een pauze (max. 30 min.) kunt inlassen.
In sommige steden hebben we ook City Golf tours rond een thema of met een
leuke combinatie. (vb. City Golf verwerkt met een bezoek aan brouwerij De Koninck
in Antwerpen.)
We bieden in sommige steden City Beer Golf (2,5u) aan, waarbij u 4 holes City
Golf speelt en we halte houden in 3 authentieke cafeetjes. In elk cafeetje voorzien
we een degustatie van 1 streekbiertje.
Onze laatste nieuwe aanwinst is City Foot Golf, waarbij u de stad leert kennen
langsheen 6 holes, waarbij we op elke hole een andere opdracht rond voetbalgolf
hebben ontwikkeld. De plezierige momenten krijgt u er van ons gratis bij.
Iedereen is bij ons welkom, u kunt zelfs uw hond, steeds aan de leiband, meenemen
om mee te genieten van één van onze tours.
2. Wanneer kan een tour plaatsvinden?
Van maandag t.e.m. zondag, op het startuur dat voor u het beste uitkomt.
Tours kunnen van ’s morgens 9u tot ’s avonds 20u gestart worden en dienen om
22u, rekening houdend met het politiereglement, afgerond te worden.
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3. Is een tour alleen met onze groep of zijn er nog andere mensen bij?
Onze tours worden enkel op aanvraag en privé georganiseerd. Hierdoor zal de
tour uitsluitend met de leden van uw gezelschap verlopen.
4. Vanaf hoeveel personen kan ik City Golf, City Beer Golf of City Foot Golf
spelen?
City Golf: Vanaf 6 tot 280 personen.
In sommige steden kan het min. aantal deelnemers voor City Golf afwijken.
Kijk op onze website voor meer info.
City Beer Golf: Vanaf 8 tot 120 personen.
City Foot Golf: Vanaf 8 tot 48 personen.
Groepen die bestaan uit minder deelnemers dan het vereiste minimum aantal,
kunnen onze tours wel beleven, maar, jammer genoeg, dienen we in dat geval wel
het minimum aantal deelnemers in rekening te brengen.
5. Moet ik golfervaring hebben?
Nee! Hoe minder golfervaring u heeft, hoe leuker City Golf zal zijn.
Als uw gezelschap bestaat uit een groep ervaren golfers, gelieve dit dan op
voorhand door te geven. Op die manier kunnen we het parcours aanpassen zodat
de uitdaging groter zal worden.
6. Wat is de kostprijs voor een tour en wat is er inbegrepen?
City Golf en City Foot Golf

City Beer Golf

6 holes: (2u)

20 euro p.p.

26,50 euro p.p.
(vast tarief)

9 holes: (3u)

25 euro p.p.

Vanaf 10 personen geniet u bij City Golf en City Foot Golf van een groepskorting
en zijn er extra kortingen mogelijk naarmate het aantal personen toeneemt.
In deze prijs zijn inbegrepen: golfinitiatie, huur golfmateriaal, begeleiding
gedurende het ganse parcours en een verzekering in geval van schade.
Bij City Beer Golf zijn ook de gedegusteerde dranken inbegrepen.
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Wij hanteren geen verdoken kosten. Al onze tarieven zijn incl. BTW.
7. Zijn de tours onder begeleiding?
Ja! Elke tour zal begeleid worden door één of meerdere professionele en
gepassioneerde medewerker(s) uit ons team. Onze begeleiders werden zorgvuldig
geselecteerd en worden voortdurend getraind om tours in goede bannen te leiden.
We willen immers een tours van topkwaliteit aanbieden.
De begeleiding zal de groep entertainen, het spel leiden en voorzien van leuke
weetjes en verhalen over de stad.
Ons team bestaat uit locals die een enorme passie voor hun stad hebben en dit
graag overbrengen aan groepen. Plezier en passie staan centraal bij City Golf!
Een City Golf tour zonder begeleiding is, jammer genoeg, niet mogelijk.
8. Waar start de tour? Kunnen jullie ons ophalen op een andere plaats?
Onze tours gaan van start op een vastgestelde centrale locatie, die makkelijk te
bereiken is met eigen of openbaar vervoer. Indien gewenst, kunnen we de groep
ophalen op een andere locatie die in de buurt van de reguliere startplaatsen gelegen
is.
Parkeermogelijkheden in de buurt van de startplaats zijn steeds aanwezig en worden
door ons gecommuniceerd.
9. In welke talen kan de begeleiding voorzien worden?
Een tour kan in het Nederlands, Engels en Frans* begeleid worden. Gelieve dit op
voorhand door te geven zodat wij de juiste begeleiders voor uw tour kunnen
inplannen.
*Daar we slechts over een beperkt aantal Franstalige begeleiders beschikken, is
het belangrijk om op voorhand door te geven wanneer u Franse begeleiding wenst.
10.

Welke stadsinfo voorzien jullie tijdens de tour?

Onze tours zijn een ‘light’ versie van een historische stadswandeling en zijn gericht
op de leukste verhalen, aanstekelijke anekdotes en voorziet u onderweg van een
woordje uitleg over de bezienswaardigheden in de stad.
Wij bieden dus geen diepgaande historische stadswandeling aan, maar vestigen wel
voldoende aandacht op de stad.
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11.

Wat zijn de holes bij City Golf/City Beer golf en City Foot Golf?

De holes bij City Golf/City Beer Golf tours zijn targets die reeds in de stad staan
zoals een fontein, zitbank, standbeeld, e.d. of een vlagje dat we tijdelijk plaatsen.
Voor City Foot Golf voorzien wij een levensgrote golfhole, die we op uitdagende
plaatse in de stad plaatsen.
12.

Kunnen we een pauze inlassen? Moeten we dit op voorhand doorgeven?

Tijdens een City Golf of City Foot Golf tour kan er een pauze van max. 30 min.
voorzien worden.
Bij City Beer Golf zijn er steeds 3 stops voorzien.
Als de groep uit meer dan 20 personen bestaat, raden we aan op voorhand door
te geven of u een pauze wenst. Op die manier kunnen we reeds plaatsen laten
voorbehouden.
De keuze van het café ligt bij de klant, maar wij kunnen uiteraard wel adviseren
welk café op dat moment het meest aangewezen is.
Voor de duur van de pauze rekenen wij geen extra kosten. Drankjes zijn echter wel
voor eigen rekening. Geconsummeerde dranken worden niet door City Golf Events
bvba opgenomen op de factuur, maar dienen rechtsreeks in het café betaald te
worden.
Een tour onderbreken voor een lunch of diner is, jammer genoeg, niet mogelijk.
13.

Mogen we zelf drank meebrengen en de deelnemers onderweg een drankje

aanbieden?
Halverwege de tour kunnen we een halte houden om op een locatie eigen dranken
te nuttigen. Het is niet toegelaten om uiten de pauze eigen alcoholische dranken te
verbruiken.
14.

We hebben reeds een stadswandeling voor- of nadien geboekt, valt dit te

combineren met city golf/City Beer Golf/City Foot Golf?
Ja! Wij beschikken over voldoende locaties in elke stad om een tour te maken zodat
deze niet (teveel) zou overlappen met een andere activiteit of reeds geboekte
stadswandeling.
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15.

Kan ik City Golf combineren met een andere activiteit?

Ja! Naast City Golf organiseren wij ook City Beer Golf en City Foot Golf. Kijk voor
meer info op onze website of informeer naar de mogelijkheden.
Bovendien hebben wij, door onze jarenlange ervaring, een ruim netwerk van
kwalitatieve partners opgebouwd. We kunnen u tips geven!
16.

Is City Golf/City Beer Golf/City Foot golf toegankelijk voor kinderen?

Natuurlijk! Kinderen zijn van harte welkom om te genieten van een ontspannende
tour.
Geef tijdig de leeftijden van de kinderen door, zodat wij het juiste materiaal kunnen
voorzien. Kinderen genieten tevens ook van zeer gunstige tarieven.
Bij City Beer Golf kunnen de allerkleinsten (nog) niet genieten van een lekker
streekbiertje, gelet op de minimuleeftijd van 16 jaar voor het gebruiken van alcohol.
17.

Is City Golf toegankelijk voor mindervalieden?

Ja! Wanneer er één of meerdere personen in de groep een rolstoel zou gebruiken
of minder mobiel zou zijn kunnen we onze tours hierop aanpassen.
Rolstoelen dient u uiteraard zelf te voorzien.
18.

Zijn jullie tours leuk voor mensen die de stad al goed kennen?

Dagelijks mogen we getuige zijn van groepen die, desondanks dat ze de stad goed
kennen, toch huiswaarts keren met verhalen die ze nog nooit gehoord hadden.
19.

Moeten we extra betalen als we een balletje verliezen?

Nee! We begrijpen dat plezier mogelijk gepaard gaat met een verloren golfballetje
of een gebroken golfclub.
Let wel, als u het gebruikte materiaal met opzet zou beschadigen zullen er wel
kosten optreden.
20.

Kunnen jullie een pakket met lunch of diner aanbieden?

In sommige steden bieden we een pakket aan met lunch of diner.
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21.

Voor wie organiseerden jullie al city golf?

Wij organiseren al sinds 2007 City Golf voor bedrijven en particulieren en hebben
ons ondertussen ontwikkeld als een pionier in het aanbod van toerisme. Vaak
worden groepen vaste klanten en organiseren we op regelmatige basis tours voor
hen.
Van verjaardagen tot communiefeesten, van pensioensvieringen tot teambuildings
en van bedrijfsuitstappen tot vrijgezellentripjes.
In 2018 mochten we de 100.000ste deelnemer verwelkomen.
Kijk snel op Tripadvisor om ervaringen van
anderen te lezen:
https://www.tripadvisor.be/ShowUserReviewsg188636-d10724690-r409712954City_Golf_Tours-Antwerp_Antwerp_Province.html
22.

We hebben al eens city golf/City Beer Golf/City Foot Golf gespeeld en

willen opnieuw in dezelfde stad een tour boeken, wat kunnen jullie ons
aanbieden?
Wees welkom en bedankt dat u opnieuw bij ons wil reserveren!
We kunnen u een route aanbieden langsheen plaatsen die jullie de vorige keer niet
bezocht hebben. Bovendien vernieuwen we onze routes regelmatig en gaan we
voortdurend op zoek naar nieuwe locaties.
23.

Zijn jullie concepten niet gevaarlijk zo midden in de stad? Wat als we

schade maken?
Bij de samenstelling van onze
tours werden Politie, stadsdiensten en
verzekeringsmaatschappijen nauwkeurig betrokken om ervoor te zorgen dat het
risico op schade tijdens onze tours zo goed als onbestaande is.
Bovendien spelen we met aangepast golfmateriaal en voorzien we elke tour van
een uitgebreide toelichting over de veiligheid. De begeleiding kijkt toe en zal
ingrijpen als de veiligheid van de deelnemers of omstaanders in het gedrang zou
komen.
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Als er toch ergens een balletje vliegt waar het niet had moeten zijn, is de groep
verzekerd voor de geleden schade. Elke deelnemer is dus verzekerd voor schade
veroorzaakt door overmacht zoals; glasbreuk als gevolg van een reguliere golfslag.
Opzettelijke beschadigingen, nl. schade aangericht zonder dat die gerelateerd
kunnen worden aan een reguliere golfslag, toegebracht aan gebouwen, voertuigen,
stadseigendommen of eigendommen van derden, hebben onmiddellijke stopzetting
van de tour tot gevolg. Restitutie is niet mogelijk en kosten van de schade worden
integraal op de agressor verhaald.
Indien men in staat van dronkenschap is (zie ook verder bij beschrijving omtrent
dronkenschap) en de tour toch wenst mee te volgen (zonder te spelen!), vervalt voor
deze persoon elke dekking van onze verzekering.
24.

Kunnen tours op maat georganiseerd worden?

Ja! Heeft u een bepaalde voorkeur, speciale verzoeken of wil u één van onze
concepten in een andere stad beleven?
Het is belangrijk dat we kunnen beschikken over de nodige toelatingen en
vergunningen, dus als u een andere stad wenst dan de steden uit ons aanbod,
moeten we uw aanvraag grondig onderzoeken en afstemmen.
Laat ons weten welke aanpassing u wenst en wij bekijken de mogelijkheden.
Er is immers veel mogelijk! We hebben in het verleden bedrijventerreinen, hele
openbare gebouwen en zelfs supermarkten omgebouwd tot golfbaan.
Bent u een vastgoedmakelaar, aannemer of architect? Dan kunnen we onze tours
afstemmen zodat we langs de panden passeren waarop u de aandacht wil vestigen.
Op die manier kunnen wij de groep een mooie inkijk geven in de buurt door deze
te laten beleven.
25.

Wat als het slecht weer is?

We begrijpen dat u zich mogelijk zorgen maakt over de weersomstandigheden. Het
goede nieuws is het dat in België niet zo vaak aanhoudend regent. Bent u toch bij
de ongelukkigen en zijn de weergoden u niet gunstig gezind? Geen nood, we laten
u niet in de steek en proberen mee te denken om ook dan voor jullie de tour
onvergetelijk te maken.
Wanneer men slecht weer voorspelt, kunt u tot 24u voor aanvang van de tour,
zonder kosten (dus gratis!), de boeking verplaatsen naar een latere datum.
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Kiest u er toch voor om de tour te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de route
aanpassen zodat de groep op meer overdekte locaties kan spelen. Bovendien
voorzien wij regenjasjes zodat de kleding van de deelnemers droog kan blijven.
Let wel, City Golf is een stadswandeling en zal zich hoofdzakelijk buiten afspelen.
Er kan dus niet indoor stadsgolf of stadsvoetbalgolf gespeeld worden.

Reserveren
26.

Hoe lang op voorhand moet ik reserveren?

Om te verzekeren dat uw tour in de gewenste stad, op de geplande datum en op
het voorziene startuur kan plaatsvinden, raden we aan om uw tour zo lang mogelijk
op voorhand door te geven. Op die manier kunnen wij ons optimaal op uw komst
voorbereiden.
In alle bescheidenheid geven we nog mee dat onze tours bijzonder populair zijn en
soms data reeds maanden van tevoren volledig volzet zijn. Tracht uw boeking
minstens 2 weken op voorhand te bevestigen. Niets is zo vervelend voor ons om uw
groep op een wachtlijst te moeten plaatsen en u geen zekerheid te kunnen bieden.
Als uw aanvraag op minder dan 2 weken van de dag van de tour ligt, vragen we
om ons telefonisch te contacteren zodat we u onmiddellijk kunnen informeren of er
nog mogelijkheden zijn.
We doen alleszins ons best om jullie te kunnen ontvangen. Let wel, we geven enkel
groen licht als we een kwalitatieve tour kunnen verzekeren.
27.

Wat moet ik doen om een boeking finaal te maken?

Wanneer u informatie aanvraagt via telefoon of e-mail dan ontvangt u een offerte.
Als u akkoord bent met deze offerte, volstaat het om voor akkoord hierop te
antwoorden zodat wij uw reservatie kunnen inplannen.
Wanneer uw reservatie is ingepland in ons systeem ontvangt u een bevestiging per
e-mail en vanaf dat moment is de reservatie definitief opgenomen. Vanaf het moment
van aanvaarding ontstaat er een overeenkomst en is dit bindend.
(!) Let wel! Een offerte is geen bevestiging, dus deze dient u nog per kerende te
conformeren. Ontving u nog geen bevestiging, dan is de boeking nog niet finaal.

FAQ
Wenst u telefonisch uw reservatie te overlopen of extra informatie aan te vragen?
Gelieve dit aan te geven bij de aanvraag en wij contacteren u telefonisch op het
moment dat u wenst.

Betalingsmodaliteiten
28.

Hoe verloopt de betaling?

Facturen dienen ofwel contant op de dag zelf of per overschrijving na afloop van
de tour voldaan te worden. U hoeft geen voorschot te betalen.
Er is voorlopig nog geen mogelijkheid om met kredietkaarten te betalen.
29.

Hoe zal de totale kostprijs berekend worden? Wat met personen die op de

dag zelf afwezig zijn?
Het finale aantal personen dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de City Golf
tour te worden bevestigd. Indien geen bevestiging omtrent aantal deelnemers
doorgegeven werd zal totaalbedrag gebaseerd worden op aantal personen
opgenomen in offerte.
Elke wijziging m.b.t. het aantal personen dient schriftelijk (per e-mail is ok!) te
worden doorgegeven. Het aantal personen, bevestigd op 3 dagen voor aanvang
van de tour, is bindend en vormt de basis voor de prijsberekening.
Afwezigen op de dag van de tour die niet aangekondigd werden, worden niet in
mindering gebracht op de eindafrekening.
Totaalprijs van een City Golf tour zal op voorhand bepaald worden. Wijzigingen
omtrent de totaalprijs kunnen na afloop van de City Golf tour niet meer
doorgevoerd.
In geval er meer deelnemers aanwezig zijn dan geboekt worden deze in rekening
gebracht.
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Tour Wijzigen of annuleren
30.

Kan ik nog annuleren? (vb. bij slecht weer)

Bij verzoek van de klant om een geboekte City Golf tour niet te laten plaatsvinden,
o.a. als gevolg van slechte weersomstandigheden, zijn uitsluitend volgende
regelingen van toepassing:
I.

De reservatie zonder kosten te verplaatsen naar een latere datum.

II.

De nieuwe datum dient binnen een termijn van 14 dagen te worden
bevestigd. Indien termijn van 14 dagen overschreden werd, zal de integrale
kostprijs aangerekend worden. De nieuwe reservatie dient niet binnen 14
dagen plaats te vinden.
(!) Deze optie dient uiterlijk 24u voor aanvang te worden
gelicht.

III.

Globale annulatie:

Ø Bij een globale annulatie vanaf 14 dagen voor aanvang, zal 50% van de
totale kostprijs aangerekend worden ter annulatiekost.
Ø Bij een globale annulatie vanaf 7 dagen voor aanvang, zal 100% van de
totale kostprijs aangerekend worden ter annulatiekost.
31.

Ik heb een reservatie gemaakt, maar ik wil deze verplaatsen. Kan dat?

Elke tour kan zonder kosten tot 24u voor aanvang verplaatst worden naar een
nieuwe datum. Deze nieuwe datum dient uiterlijk 14 dagen na oorspronkelijke
datum te worden bevestigd. De nieuwe reservatie dient niet binnen de periode van
14 dagen te plaatsvinden.
Ø Indien geen bevestiging omtrent nieuwe datum binnen 14 dagen, zal integrale
kostprijs aangerekend worden.
Ø Tot 24u voor aanvang van de reservatie kan ook het startuur, in onderling
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid, gewijzigd worden.
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Teambuilding – grote groepen
32.

Hoe verloopt een tour voor grote groepen?

Groepen vanaf +/- 20 personen verdelen we in kleinere subgroepen, telkens
voorzien van een begeleider. Elke subgroep heeft een eigen kapitein en
groepsnaam en neemt het tegen het andere team (of teams) op.
Concreet wil dat zeggen dat iedereen hetzelfde parcours, hetzij in een andere
volgorde, zal afleggen zodat de tour veilig, met veel plezier en zonder wachttijden
verloopt. Iedereen is voortdurend in actie, waardoor niemand aan de zijlijn hoeft
toe te kijken.
Subgroepen blijven steeds in elkaars buurt zodat interactie mogelijk is en men
onderling kan bijpraten. Dit versterkt de groepsgeest en geeft een antwoord op de
reden van uw bezoek, nl. genieten in groep.
33.

Is er competitie en een winnaar op het einde?

Ja! We houden alle scores bij op de scorekaart en op het einde wint de speler of
speelster met het minste aantal slagen. Als we verschillende groepen tegen elkaar
laten spelen, kunnen we een winnend team of top 3 van elke ploeg kenbaar maken.
34.

Waarom vormen jullie concepten hét ingrediënt voor een geslaagde

teambuilding?
Tijdens een tour met City Golf/City Beer Golf/City Foot Golf speelt iedereen voor
een eigen score, met als doel de tour af te leggen in zo weinig mogelijk slagen.
Door deze spelformule toe te passen ontstaat er een leuke vorm van competitie en
zal het resultaat snel het gespreksonderwerp nummer één worden.
Om de groepsbeleving nog groter te maken, kunnen we de groep opdelen in kleine
teams en ze tegen elkaar laten spelen. Hierdoor is de invididuele score van iedereen
belangrijk om tot een winnend resultaat van de groep te komen.
Ons bedrijf is al sinds 2007 een pionier in de
teambuildingsactiviteiten en inspireren wij dagelijks de markt.

organisatie

van
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Goede afspraken maken goede vrienden
35.

Wat als we op de dag zelf te laat zijn?

Geen nood, om dit constructief op te vangen zijn onze begeleiders opgeleid.
Wanneer de groep te laat is, zullen wij ervoor zorgen dat de groep rustig kan starten
en spelen we tot de beschikbare verstreken is. Het is dus geenszins de bedoeling om
alles in een sneltempo af te haspelen en een vervelende ervaring te laten ontstaan.
Ons team is opgeleid om, ook bij onvoorziene omstandigheden, het maximale
plezier te laten zegevieren.
Als u aanvoelt dat de groep te laat zal zijn, is het belangrijk om de begeleiding op
de hoogte te brengen. Wanneer u niet komt opdagen binnen 30 min. na het
afgesproken tijdstip, zal de gids vertrekken en zal de integrale kostprijs in rekening
worden gebracht.
Enkele dagen voordat uw tour zal plaatsvinden ontvangt u een e-mail met de
gegevens van de begeleiding die verantwoordelijk is voor uw City Golf tour.
Verwittig ons dus tijdig, zodat we op de hoogte zijn en u zal vermijden dat de gids
huiswaarts keert.
Wij organiseren meerdere tours per dag en hebben een planning waarmee we
rekening dienen te houden, dus kunnen niet verzekeren dat de verloren tijd
ingehaald kan worden. U begrijpt dat we andere klanten niet in de kou kunnen laten
staan.
36.

We boekten een tour, mogen dan alle remmen los?

Absoluut en graag zelfs, maar alles met mate!
We begrijpen dat plezier hand in hand gaat met een uitgelaten sfeer, daar streven
we ook naar. Aangezien wij nogal conservatief zijn, hanteren we het principe van
‘de goede huisvader’, dus alles binnen de mate van het aanvaardbare, zonder
bepaalde normen en waarden uit het oog te verliezen.
De begeleiding kijkt zorgvuldig toe op het verloop van een tour en grijpt in wanneer
de veiligheid van deelnemers, omstaanders of materiële eigendommen van derden
(lees: verstoring van openbare orde) in het gedrang komen.
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Om het welzijn van onze medewerkers te verzekeren, kan een tour ook stopgezet
worden wanneer de groep de begeleiding respectloos zou behandelen. Uiteraard
kunnen zij wel tegen een stootje, maar ook hier gelden normen en waarden.
City Golf Events bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke
letsels.
Restitutie is in geval van stopzetting als gevolg van dronkenschap niet mogelijk.
37.

Wat als de groep of iemand in de groep dronken is?

Indien de deelnemers zich in staat van dronkenschap bevinden of de schijn van
dronkenschap uiten, heeft onze organisatie het recht om de tour niet te laten starten
of onmiddellijk stop te zetten, indien de openbare orde verstoord zou worden.
Restitutie is in dat geval niet mogelijk en bovendien valt de groep niet langer onder
onze verzekering.
Overmatig gebruik van alcoholische dranken tijdens onze tours is eveneens niet
toegestaan.
38.

Bestaat er een kans dat onze reservatie door de organisatie geannuleerd

zal worden?
Nee, in geen geval! Wanneer u een reservatie heeft gemaakt om City Golf te
beleven, dan zal deze tour met 100% zekerheid doorgaan.
We hechten er zeer veel belang aan om mensen gelukkig te kunnen maken, dus
daarom komen wij onze afspraken steeds na en doen we ons best om jullie te laten
genieten van een onvergetelijke tour.
Wanneer er zich onvoorziene omstandigheden binnen ons team zouden voordoen,
hebben wij steeds een alternatief beschikbaar om de tour, zoals afgesproken, te
laten plaatsvinden.
39.

Kan ik jullie kantoor bezoeken?

Wegens het groot aantal tours dat wij organiseren is het niet vanzelfsprekend om
elke reservatie op kantoor te bespreken. Wanneer u ons kantoor toch wenst te
bezoeken, kunt u steeds een afspraak maken en ontvangen we u met veel plezier.
40.

Kan ik een geschenkbon kopen?

Ja! U kunt het bedrag zelf bepalen van de bon, die 1 jaar geldig is.
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Niet gevonden wat u zocht?
Aarzel niet om ons te contacteren op info@city-golf.be of +32 3 501/56.45.

Vincent:
+32 498/39.56.94
vincent@city-golf.be

Kantoor
City Golf Events bvba
Jozef de Bomstraat 74
2018 Antwerpen
BTWBE0847.230.253

Volg ons op

Caroline:
+32 476/97.49.80
caroline@city-golf.be

FAQ

