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It’s no’ just a game...

,,Alle producten in deze 
              brochure kunnen worden 
       gepersonaliseerd met uw eigen logo.”
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• Klassieke katoenen ‘look & feel’ 
• Technische ‘4-way’ stretch polo
• 50+ UV protectie
• 50% polyester/50% katoen
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Kleding

Pique polo Kjus

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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• Extreem snel drogende polo 
• Technische ‘4-way’ stretch polo
• 50+ UV protectie
• 100% polyester

,,De merchandise wordt klaar 
gelegd in de persoonlijke lockers
                               van uw gasten.”

Kleding

Strech polo Kjus

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Kleding

V-Neck Pullover Kjus

• Stretch, lichtgewicht & ademend
• Zeer mooie pasvorm
• 20% polyamide/80% katoen
• Ook leverbaar in 100% merino
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* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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• Vocht afvoerend
• Zeer hoog ademend vermogen
• Licht gewicht, stretch en comfortabel
• 20+ UV protectie 
• 97% polyester/3% elastisch

Kleding

Marty polo Galvin Green 

,,De combinatie
 van uw logo met

 The Dutch
logo maken de 

merchandise uniek.

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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• Bluesign® technologie
• Warming effect
• Hoog ademend vermogen
• Soft-feeling, zeer comfortabel
• 70% polyester/30% Lyocell

Kleding

Half-zip pullover 
Galvin Green

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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• Lacoste Sport
• Pique
• Tijdloos
• 100% Katoen

Kleding

Lacoste polo

,,The Dutch 
beschikt over de 

meest geavanceerde 
borduurmachines, 
mooiste resultaat 

gegarandeerd.”

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Kleding

Golfpolo Abacus

• Stretch & ademend
• Drycool
• 100% Polyester

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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,,Veel items zijn ook los te bestellen, 
ideaal voor prijzen zoals voor het beste 
team, longest en neary.”

The Dutch accessoires
•  Golfballen
•  The Dutch Dopper
•  Bagtowel
•  Pitchfork
•  Handschoenen
•  Caps
•  Riem
•  Paraplu
•  Headcovers
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Accessoires

The Dutch golfballen

21

Hier uw logo of tekst

* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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• Luxe karabijnhaak
• Meerdere kleuren leverbaar

Accessoires

The Dutch Bagtowel
Accessoires

The Dutch Dopper

• Flesje en beker ineen
• 450 ml
• Verantwoord geproduceerd

* Voor prijzen: zie losse prijslijst* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Accessoires

Classic Metal Pitchfork

• Inclusief gepersonaliseerde  
marker

Hat Clip

• Inclusief gepersonaliseerde marker
• Beschikbaar in 13 kleuren
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* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Accessoires

Golfhandschoenen
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Accessoires

The Dutch Cap

• Onesize
• Meerdere kleuren leverbaar

• Onesize
• Inclusief gepersonaliseerde marker

Hier uw
logo

* Voor prijzen: zie losse prijslijst* Voor prijzen: zie losse prijslijst



Accessoires

Paraplu
Accessoires

Lederen riem

• Subtiel te voorzien met eigen logo
• Met luxe giftbox

• Storm bestendig
• Meerdere kleuren leverbaar 
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* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Accessoires

Kunstlederen headcover set
Accessoires

Lederen headcover set

• Echt Leer
• Per set of los te bestellen
• Meerdere kleuren leverbaar

• Per set of los te bestellen
• Meerdere kleuren leverbaar
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* Voor prijzen: zie losse prijslijst* Voor prijzen: zie losse prijslijst
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Golftas

Prizes & Give aways

Badjas

In onze shop vindt u ook veel leuke 
en passende geschenken om als prijs 
weg te geven tijdens uw golfdag of om 
als cadeau te geven aan een relatie. 
Hierbij een greep uit onze collectie.

Voor prijzen en de diverse 
mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met de shop via 
e-mailadres: shop@thedutch.nl.

Rituals pakket

Badlaken

Travelbag

Lederen tas

Wijnfles in 
wijnkist



The Dutch
Haarweg 3

4212 KJ Spijk
T: 088 - 339 91 20

E: events@thedutch.nl
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