


Onze Expertise

Beats of Golf werd in 2017 opgericht met als voornaamste doelstelling de 
golfsport in België exponentieel te laten groeien en mee te evolueren met 
de trends in de internationale golfsport. We deden onze inspiratie op in de 
USA, VK en Japan en bouwden de voorbije jaren een expertise op in het 
plaatsen van home-golf studio’s op maat bij golfclubs, bedrijven en 
particulieren. 

Beats of Golf heeft een passie voor golf. In ons eerste indoor golf concept 
in Antwerpen kunnen de beste golf simulators op de markt getest worden. 
Daarnaast hebben we mobiele golf-oplossingen waarbij mobiele studio’s 
bij u thuis, op de golfclub of op kantoor geplaatst kunnen worden.

Wij zorgen voor een onvergetelijke golfervaring!



INDOOR CLUB















CONSTRUCTIONS









Greens op maat



Projecten op maat van de ruimte



Fittings Studio’s



Indoor faciliteiten bij 
golfclubs



Voor een Home golf studio zijn de minimale dimensies 3 meter hoogte, 4 
meter breedte en 5 meter diepte. Als je bovendien zowel links als 
rechtshandig wenst te golfen, dan heb je zelfs 5 meter breedte nodig. Deze 
dimensies heeft niet iedereen in huis voorhanden. 

Beats of Golf heeft zijn expertise samengelegd met de experten in de bouw 
om tot een oplossing voor dit probleem te komen: een Golfunit in de tuin. 
We hebben 3 modellen ontwikkeld op een oppervlakte van 39m². Deze 3 
golfunits verschillen vnl in de gebruikte materialen en de afwerkingsgraad. 
Elk van de modellen is uitermate geschikt voor de plaatsing van een 
golfsimulator.

Home Golf Studio Solutions



Deze blokhutten worden vervaardigd met kwaliteitsvol vurenhout uit Noord 
Europa, volgens NEN normen 5466, en afgeleverd met KOMO-Certificaat. 
De dikte van de wandbalken heeft invloed op de robuustheid en isolerende 
eigenschappen van het hout.

De blokhut is voorzien van een groot schuifraam waardoor er het hele jaar 
door kan genoten worden van de golfunit.

De afwerkingsgraad is basis. De meeste technieken moeten in opbouw 
voorzien worden daar er met massieve muren gewerkt wordt.

Prijs: vanaf 20.000 euro excl. BTW

Model 1: Houtconstructie - Blokhut

















Model 2: Houtconstructie - Modern

Voor dit model werken we samen met de firma Houtatelier.be

Het Houtatelier is gespecialiseerd in het plaatsen van zowel rustieke als 
moderne bijgebouwen. Moderne bijgebouwen lenen zich iets beter voor 
het plaatsen van een golfsimulator omdat de kubusvorm maximale ruimte 
geeft voor de golfswing. Verder biedt het relatief lage plafond een 
voordeel voor plaatsen van de golfsimulator en technieken zodat dit in het 
geheel opgaat.

De afwerkingsgraad van dit gebouw ligt een stuk hoger dan de blokhut 
(afgewerkte gyproc muren, ingebouwde spots en technieken)

Prijs: vanaf 30.000 euro excl. BTW







Model 3: Staalbouw - Modern

Voor dit model werken we samen met de firma Umbris - Enjoy Outdoor 
Living.

Umbris is gespecialiseerd in het plaatsen van bijgebouwen met 
staalconstructies. Dit is de meest luxueuze oplossing voor een 
golfsimulator. Het gebouw beslaat een oppervlakte van 39m² in kubusvorm 
(6,5m x 6m).

Prijs: € 66.500 Excl. BTW
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