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CART CARE COMPANY
Yes, we care!

Al 25 jaar verkopen wij gloednieuwe golfkarren en bedrijfswagens met zowel 
elektromotor als benzinemotor. Wij zijn marktleider in Duitsland, Oostenrijk en 
Denemarken en zullen onze activiteiten in de toekomst blijven uitbreiden. 
Naast de pure handel in karren is het onze zorg om onze klanten een allround 
zorgeloos pakket aan te bieden. Dit omvat een uitgebreide reparatieservice, 
leveringen van reserveonderdelen, een verhuurvloot, een ruilbeurs voor gebruikte 
voertuigen en slimme softwareoplossingen. Onze medewerkers zijn compe-
tente contactpersonen die altijd persoonlijk contact zoeken met onze klanten. 

De geschiedenis van de Cart Care Company is een echt succesverhaal. Ons 
recept? Wij zijn enthousiast en overtuigd van ons product, want elektrische 
mobiliteit in het personenvervoer is een van de uitdagingen van deze tijd. 
We zijn blij dat we een deel van de oplossing kunnen zijn. Ons hart klopt voor 
golf en met onze diverse verplichtingen steunen we spelers en clubs waar we 
kunnen. Wilt u meer weten? Neem dan te allen tijde contact met ons op.



DIRECT RENTAL: 
100 % COMFORT 

VOOR CLUBLEDEN 
EN BEZOEKENDE 

GOLFERS, ZONDER 
ENIGE INVESTE-
RING VANUIT DE 

CLUB OF VERENI-
GING – ÉN EEN 
GROOT WINST-
POTENTIEEL!

HET IDEE
Cart Care Company plaatst kosteloos het 
juiste aantal golfkarren bij uw club. Al deze 
karren zullen zijn uitgerust met IOTee, een 
online boekingssysteem waardoor sleutels 
uitgeven overbodig wordt. Golfers kunnen 
geheel zelfstandig de karren reserveren en 
met QR-codes van het slot halen.
Het IOTee systeem wordt door Cart Care 
Company onderhouden en de huurop- 
brengst wordt verdeeld tussen uw club en 
de Cart Care Company.
Met behulp van kar sponsoring en/of hole 
sponsoring via GPS Visage Deluxe kan extra 
winst worden gegenereerd. 
De enige verplichting van de golfclub is 
het correct onderhouden en opladen van 
de golfkarren!

FRANK R. OCKENS 
CEO Cart Care Company



CLUB CAR GOLFCARTS

Moving the game forward!

Met respect voor traditie, maar met de erkenning dat het spel meer kan zijn, 
brengt Club Car u een bewezen technologiepakket dat een exclusieve manier 
biedt om de relatie met uw golfers te versterken, de omzetmogelijkheden te 
vergroten en de middelen effectief en efficiënt te beheren. 
Onderscheid uw golfbaan met betrouwbare producten zoals de Club Car Tempo 
of de Precedent, bewezen technologie, omzetverhogende bedrijfsstrategieën 
en golfkarren op maat. Onze golfkarren zijn ontworpen om golfclubactiviteiten 
te verbeteren en de ervaring van gasten op de baan te vergroten. Met de diverse 
voertuigen en connectiviteitstechnologie van Club Car liggen nieuwe mogeli-
jkheden voor het grijpen.

Neerklapbaar raam

Dubbele USB poort

Inclusief hoes 
voor golftas

6 x 8V
 Accu’s & SPWS 

Grasvriendelijke banden

CLUB CAR TEMPO*

CLUB CAR PRECEDENT*

*De illustraties zijn 
voorbeelden.
De voertuigen kunnen 
verschillen in kleur en 
configuratie.



HOE WERKT HET?

€

€

IOTee is een veelomvattende en mak-
kelijk te gebruiken oplossing om zonder 
tijd en moeite golfkarren te verhuren. 
Deze sleutelloze oplossing is ontwikkeld 
door industrie professionals en geeft 
de mogelijkheid om uw vloot te beheren 
op de manier die u wilt.

De belangrijkste functies:

Geen sleutels

Integratie reser-
veringssysteem



Ter zake...

Alle met Visage uitgeruste golfkarren 
hebben een GPS-tracking systeem en 
full-colour touchscreens, die een grafische 
weergave van de baan geven en gebruikt 
kunnen worden om locatiegebonden 
reclame te tonen. Dit levert naast extra 
golfplezier, interessante marketingmo-
gelijkheden op.

DE VOORDEELEN 
VAN GPS-VISAGE

Elektronische
Scorekaarten

Advertenties

Kleurenbeelden in 
hoge resolutie van 

elke hole met afstand 
tot de vlag en 

aandachtspunten

Mogelijkheid om 
het clubhuis te 
verwittigen in 

geval van nood

3D Overvluchten 
voor elke hole



OPBRENGSTEN 
DIRECT RENTAL
Uit onderzoek is gebleken dat een golfkar gemiddeld tussen 
15-20 rondes per maand wordt ingezet. De verhuurtarieven ver-
schillen per club en ook met Direct Rental zal er rekening gehou-
den worden met Handicart-pashouders. 

Hieronder een overzicht van de inkomsten van de verhuur en 
eventuele hole en/of kar sponsoring.

€

VERHUUR
Met het gemiddelde verbruik kunnen de kosten voor het onderhoud, het 
opslaan en het opladen van de karren worden gedekt.
Dit houdt in dat de kosten die golfclub maakt worden gecompenseerd 
met de huuropbrengsten.

KAR SPONSORING
Leden van de business club, of bedrijven uit de regio kunnen de golfkarren 
laten bestickeren voor sponsoring. Dit levert extra inkomen dat weer geïn-
vesteerd kan worden in de club, voor de baan of voor de leden.

HOLE SPONSORING
Met GPS Visage Deluxe kan er bij iedere hole een advertentie geplaatst 
worden door bijvoorbeeld business leden. 
Naast deze extra sponsoring inkomsten, kan de club aanbiedingen van 
de horeca, of andere aanbiedingen laten zien op de schermen.
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+
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