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ASSA ABLOY Entrance Systems goes green 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems draagt innovatie hoog in het vaandel. Net als sportiviteit. 
Daarom is het bedrijf al flink wat jaren holesponsor van Golf & Countryclub de 
Palingbeek. Bovendien heeft ASSA ABLOY zijn eigen hole op de club. En om het plaatje 
helemaal compleet te maken, sponsort ASSA ABLOY er elk jaar een hoogaangeschreven 
golfwedstrijd. 
 
 
Op dezelfde golflengte 
 
Golf & Countryclub de Palingbeek ligt in het landelijke Hollebeke, vlakbij de historische stad 
Ieper. In een rustige en groene omgeving geniet je hier van de natuur en een partijtje golf. 
Uniek aan deze club is, dat het terrein opgebouwd werd op de historische battlefields van 
WOI. Golf en geschiedenis zijn hier dus nauw met elkaar verweven. Maar daar blijft het niet 
bij … Want wie golfen zegt, denkt ook meteen aan netwerken. ASSA ABLOY Entrance 
Systems is daarom al jarenlang holesponsor en heeft met nummer 12 zelfs een eigen hole 
op de club. Een mooi visitekaartje waar klanten samen golfen en ideeën kunnen 
uitwisselen. Kwestie van op dezelfde golflengte te zitten. 
 
Hole-in-one 
 
Als kers op de taart sponsort ASSA ABLOY Entrance Systems al zeven jaar een mooie 
golfwedstrijd, die dit jaar doorgaat op zondag 16 juni. Snel inschrijven is hier de boodschap, 
want ‘the game’ staat hoog aangeschreven en is steeds in een mum van tijd volzet. 150 
spelers dingen die dag naar de hoofdprijs en daarnaast kunnen 40 klanten van ASSA ABLOY 
deelnemen aan een golfinitiatie. Het bedrijf zorgt verder voor een mooie prijzentafel, een 
gezellige receptie en de nodige randanimatie. A hole-in-one dus! 

  

 

Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een 
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford, 
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd, 
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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