
Een golfkar
voor iedereen.



Een golfkar voor iedereen
Er is eindelijk een oplossing waarbij zowel uw eigen leden als gasten gebruik 
kunnen maken van golfkarren. Daarnaast kunt u de Handicart-pashouders  
bedienen, zonder dat het u geld kost.

Door een unieke samenwerking van leveranciers, kunt u vanaf heden gebruik maken van  
een compleet pakket voor uw golfkar(ren). Tijdens de looptijd van 48 maanden (4 jaar) 
zijn uw golfkarren all-inclusive verzekerd tegen brand, diefstal en kleine schades. Zelfs het 
volledig onderhoud van de kar is inbegrepen. 

Dit zorgt ervoor dat u zonder omkijken iedereen kunt bedienen. Daarnaast zorgt u ervoor  
dat eenzame ouderen aandacht krijgen van jongeren, d.m.v. stichting Jord.
 
De voordelen van onze pakketten 
• Een golfkar voor iedereen
• Keuze uit nieuwe of refurbished golfkarren
• Huuropbrengsten
• Onbeperkt eigen gebruik van de golfkar
• Ook voor Handicart-pashouders
• Speciale prijzen voor leden van PGA Holland 
• Inclusief verzekering tegen brand, diefstal en kleine schades
• Inclusief volledig onderhoud
• Levering door de grootste Europese Club Car dealer

Donker rood  = 0000 083 034 051
Licht blauw = 027 009 000 000
Donker blauw = 100 072 000 006
Goud  = 000 018 100 043
Zwart (clubs) = 000 000 000 100

Speciale prijzen
voor leden van
PGA Holland.
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Nieuw 
Club Car Tempo

Refurbished 
Club Car Precedent

• Electrisch aangedreven
• Deluxe zitting
• Onderhoudsvrije accu’s
• Golftassen regenhoes
• USB poorten
• Inclusief all-in verzekering
• Inclusief onderhoud
• Standaard kleur groen 

€ 108 
per maand
Op basis van 48 maanden

• Electrisch aangedreven
• Trojan loodzuur accu’s
• Inclusief all-in verzekering
• Inclusief onderhoud
• Standaard kleur groen 

€ 78 
per maand
Op basis van 48 maanden

Caddymaster 
cabine
€ 90 p/m

Caddymaster 
cabine
€ 90 p/m

Caddymaster 
regenhoes
€ 12 p/m

Caddymaster 
regenhoes
€ 12 p/m

Aluminium 
laadbak achterop
€ 10 p/m

Aluminium 
laadbak achterop
€ 10 p/m

Klapzitting 
achterop
€ 10 p/m

Klapzitting 
achterop
€ 10 p/m

Onderhoudsvrije 
accu’s  
€ 10 p/m

Meerprijzen:

Meerprijzen:

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten bij afleveren van de golfkar(ren).



Rekenvoorbeeld break-even-punt Refurbished golfkar Nieuwe golfkar

Kosten per maand € 78 € 108

Alleen verhuur aan
Handicart-pashouders 
(€ 6 per keer)

13 keer verhuren
per maand

18 keer verhuren
per maand

Verhuur aan 
eigen leden en gasten 
(€ 20 per keer)

4 keer verhuren
per maand 

6 keer verhuren
per maand 

Cart Care GmbH is officiële Club Car 
dealer voor diverse landen. Cart Care zal 
de golfkar(ren) leveren en u maandelijks 
factureren. 
Carrus BV is officiële Europese onderdelen 
en accessoires dealer voor Club Car en  
E-Z-GO. Carrus zal uw contactpersoon en 
service- en onderhoudspartner zijn.

Bezoek onze showroom
Overijsselhaven 20
3433 PH Nieuwegein
Telefoon: 030 233 44 05
www.carrus.com

Uw contactpersonen zijn:

Leonard Reid
l.reid@carrus.nl 
030 233 44 05

Ties Vonk
t.vonk@carrus.nl 
06 41 05 80 40

Met wie gaat u een samenwerking aan?

Carrus is donateur van: Carrus werkt onder andere samen met:

mailto:d.brone@carrus.nl

