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ZANDVOORTCIRCUITRUN.NLSchrijf jouw team nu in!

26 / 03 / 2023

BUSINESS-
BROCHURE
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Race samen 
met je 

collega’s over 
het Formule 1 

circuit

HET LEUKSTE TEAMUITJE

Samen trainen voor de Zandvoort Circuit 
Run, of het nu met de directeur of iemand 
van de werkvloer is, het schept een band. 
Fitte werknemers zijn bovendien produc-
tiever en melden zich minder vaak ziek. 
Zien we jullie zondag 26 maart op 
CM.com Circuit Zandvoort? 

Er is een Business Run over 10 Engelse 
Mijl (16,1 km), 12 km of 4 km (One Lap). 
Deelnemers aan de 12 en 16,1 km lopen 
na een opwarmronde op het circuit ook 
nog over het strand, de duinen en het 

dorp. Alle afstanden worden bij de finish 
op het Formule 1 circuit afgevlagd, 
voordat de champagne kan knallen.  
Wie van je collega’s pakt de snelste 
raceronde? 

Kijk voor meer informatie  
op zandvoortcircuitrun.nl 
of schrijf jouw businessteam 
direct in!

Sportieve uitdaging met je 
collega’s of relaties
Op zondag 26 maart 2023 
vindt de 14e editie van de  
Zandvoort Circuit Run plaats! 
Start vanuit de pitstraat op het 
razendsnelle CM.com Circuit 
Zandvoort en daag je collega’s 
uit om te racen. 
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De Zandvoort Circuit Run kent ver-
schillende parcoursen, alle deelnemers 
kunnen kiezen uit een 10 Engelse Mijl 
(16,1 km), 12 km en 4 km (One Lap). 
Alle afstanden starten en finishen op 
CM.com Circuit Zandvoort. Het par-
cours van de Zandvoort Circuit Run 
mag zich al jaren het meest afwisse-
lende parcours van Nederland noemen. 

Iedereen loopt een volledige ronde over 
CM.com Circuit Zandvoort. Een unieke 
kans om het circuit te zien vanuit de ogen 
van de Formule 1 coureurs. Ontdek de 
hoogteverschillen van het circuit, race 
langs de curbstones en door de kom-
bochten. Wat wordt jouw rondetijd op 
CM.com Circuit Zandvoort? 

De deelnemers aan de 12 km of 10 
Engelse Mijl (16,1 km) gaan na een ronde 
op CM.com Circuit Zandvoort richting de 

PARCOURS

Driving Experience. Schrik niet als je hier 
voorbij wordt gesneld door een bolide van 
Slotemaker. Vervolgens kom je aan bij het 
strand en hoor je 2 km lang de golven van 
de Noordzee terwijl je langs de hipste 
strandtenten van Nederland loopt.  
De deelnemers aan de 10 Engelse Mijl 
gaan nog even door, op het strand als de 
12 km-deelnemers het strand verlaten, 
richting de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Met een beetje geluk zie je er 
Damherten grazen in het beschermde 
natuurgebied. Het contrast met de kilo-
meters die volgen is groot als je vervol-
gens het feestelijke centrum van Zand-
voort binnen komt. Gooi je handen in de 
lucht in de Haltestraat en laat je aanmoe-
digen door de bewoners. Na de feestelijke 
van Speijkstraat ga je vol gas richting de 
finishvlaggen op CM.com Circuit Zand-
voort waar jouw collega’s klaar staan met 
een drankje!
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EEN DGP BUSINESSPAKKET

Als bedrijf start je samen met jouw team in 
een speciaal startvak en kun je na de run 
proosten op jullie overwinning in de 
exclusieve Dutch Grand Prix Lounge. 
De DGP Lounge vind je in het hart van het 
circuit. In en rondom de Dutch Grand Prix 
Lounge voel je de adrenaline van de lopers 
en proef je de Noord-Hollandse sfeer. 
De unieke ligging van deze locatie 
maakt dat je meters van je af kunt kijken. 
De prachtige duinomgeving en spektakel 
op de baan zijn bijkomende voordelen. 

  10 startnummers per team (inclusief 
speldjes)

 Bedrijfsnaam op startnummers
  Bevoorrechte startpositie achter 

 de wedstrijdlopers
  Exclusief toegang tot de Dutch Grand 

Prix Lounge voor alle 
businessdeelnemers

  Toegang tot de kleedruimte in een van 
 de pitboxen naast de start
  Een medaille voor alle teamleden
  Een teamfoto voor de start, na afloop 

op de website te downloaden
  Voor iedere loper verzorging bij de 

start, onderweg en na de finish
  Per team 10 consumptiebonnen
  Prijsuitreiking Businessklassement

De contactpersoon ontvangt een 
jaarlijkse attentie van Le Champion. 

Upgrade: VIP Businesspakket  
of Skybox Businesspakket
Een uitbreiding op het DGP een 
Businesspakket is mogelijk. Er zijn twee 
verschillende upgrades. Je kunt kiezen 
uit het VIP Businesspakket of een 
Skybox Businesspakket. Meer informatie 
vind je op pagina 10 & 11.

Deze DGP Lounge is alleen beschikbaar 
voor businessteams. Ervaar alle extra’s, 
beleef de Zandvoort Circuit Run en maak 
herinneringen waar je met een glimlach 
aan terug denkt. 

Bij afname van het businesspakket is alles 
van start tot finish goed geregeld. Als 
bedrijf krijg je een gunstige startpositie, 
exclusieve toegang tot de 
businessfaciliteiten en nog vele andere 
extra’s. 
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Een 
businesspakket: 
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Wandelen 
kan ook in 
Zandvoort 

9

Op zaterdag 25 maart organiseert Le Champion de 11e editie van de 30 van Zandvoort. 
Natuur, cultuur, entourage en het circuit staan centraal tijdens dit bijzondere 
wandelevenement over 30 en 18 km. Voor het eerst kunnen wandelaars aan beide 
afstanden kiezen voor de One Lap (4 km), waar tijdens de zonsopkomst over het 
splinternieuwe CM.com Circuit Zandvoort gewandeld gaat worden.  Al het unieke van de 
Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving komen samen in dit mooie 
evenement. Je wandelt over het strand en door prachtige natuurgebieden, omlijst met 
prachtige voorjaarsbloeiers is deze omgeving een paradijs om in te lopen!

Op zondag 26 maart, voor de Zandvoort Circuit Run van start gaat, kunnen 
fietsliefhebbers meedoen aan de Omloop van Zandvoort. Elk jaar luiden duizenden 
fietsers hun wielerseizoen in met deze openingsklassieker. Deelnemers starten met 
een ronde over het Formule 1-circuit van Zandvoort en rijden vervolgens een route van 
40, 80 of 120 km. Heb jij ook collega’s die van wielrennen houden? Schrijf dan een 
team in voor de Omloop van Zandvoort. Alle deelnemers finishen op CM.com Circuit 
Zandvoort. Zo kunnen de collega’s elkaar aanmoedigen en gezamenlijk deze sportieve 
dag afsluiten met een drankje.

Meer informatie over de 30 van Zandvoort: 
zandvoortcircuitrun.nl/30-van-zandvoort

Meer informatie over de Omloop van Zandvoort:
zandvoortcircuitrun.nl/omloop-van-zandvoort

MEER IN ZANDVOORT 

Race mee 
tijdens de 
Omloop van 
Zandvoort 



SKYBOX BUSINESSPAKKET

Naast het DGP Businesspakket en VIP 
Businesspakket kun je ook kiezen voor 
Skybox Businesspakket. Je kunt jouw 
collega’s, relaties en vrienden ontspannen 
en sfeervol ontvangen in een volledig aan-
geklede lounge, die speciaal alleen voor 
jouw team is. Een lounge is een ideale 
ontmoetingsplek voor jouw gezelschap. 
Samen met je gasten en relaties geniet je 
van luxe, hapjes en drankjes. 

Na de finish kunnen jouw collega’s elkaar 
opwachten in de lounge om daar nog 
eens goed na te praten en te proosten op 
de race, onder het genot van een hapje 
en drankje. 

We bieden de volgende lounges aan: Red 
Bull Lounge, Heineken Lounge, Holland 
Casino Lounge en de Mercedes Lounge.

VIP BUSINESSPAKKET

Founders Lounge

Red Bull Lounge

Bij de Zandvoort Circuit Run is de Busi-
ness Run meer dan alleen de Business 
Run. Er zijn diverse mogelijkheden om het 
Businesspakket te upgraden en de dag 
nog unieker te maken voor jouw collega’s 
en/of relaties. CM.com Circuit Zandvoort 
is de perfecte locatie om jouw gasten te 
ontvangen en hen een onvergetelijke dag 
te geven. Het DGP Businesspakket is uit 
te breiden met het VIP Businesspakket of 
het Skybox Businesspakket.

VIP Businesspakket
Een uitbreiding op het DGP Business-
pakket is het VIP Businesspakket. Jouw 
teamleden hebben toegang tot de unieke 
VIP Businessruimte. De splinternieuwe 
Founders Lounge is gevestigd naast de 
DGP Lounge. Een pui van bijna 40 meter 
lang langs de vangrail en een dakterras 
maken deze plek met recht een parade-
paardje in het hart van het circuit. Perfect 
om samen met jouw deelnemers te 

starten met een lekkere bak koffie of thee 
en na afloop te borrelen met een heerlijke 
borrelplank en diverse consumpties. Je 
hebt je eigen tafel met collega’s en kunt 
rustig voorbereiden op de race. Een per-
fecte plek, je ademt namelijk het circuit. 
Op 5 meter van de vangrail voel en zie je 
de hardlopers langs racen.

Het VIP Businesspakket bevat alle 
voordelen die het DGP Business-
pakket heeft én onderstaande 
voordelen.

  Toegang tot de VIP Businessruimte: 
Founders Lounge

 Uniek uitzicht op het Formule-1 Circuit
 Ontvangst met koffie/thee
 Eigen gereserveerde tafel
 Twee parkeerkaarten
 Borrelplank na afloop
 30 extra consumptiebonnen

Prijs: € 495,- (excl. kosten DGP  
Businesspakket)
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Lounge A  
70 tot 100 personen 
20 parkeertickets  
Vanaf € 2.500

Lounge B 
40 personen  
10 parkeertickets  
Vanaf € 1.500  
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Je kunt jouw businessteams inschrijven 
op zandvoortcircuitrun.nl tot het moment 
dat de inschrijving is uitverkocht of sluit op 
maandag 13 maart.

Inschrijven voor de Business Run is 
mogelijk met teams van maximaal 10 
personen. Het is niet verplicht voor 
teamleden om werkzaam te zijn voor het 
bedrijf. Het kunnen ook externe relaties of 
leveranciers zijn.

Je kunt kiezen uit de volgende 
afstanden:  
 4 km (One Lap) 
 12 km  
 10 Engelse Mijl (16,1 km)

Inschrijfprocedure
Via het inschrijfsysteem kun jij jouw teams 
inschrijven voor een van de afstanden. 
Je hoeft van te voren niet alle gegevens 
van jouw teamdeelnemers bij de hand te 
hebben. Je kunt deze later nog toewijzen.

INSCHRIJVEN 

Tarieven Business Run

Prijzen zijn exclusief BTW

Staffelkorting
Bedrijven die meerdere teams 
afnemen, belonen wij met een korting. 
Hoe meer teams, hoe hoger de korting. 
De staffelkorting geldt ook wanneer je 
teams voor verschillende categorieën 
en afstanden met elkaar combineert.

 Bij afname van 5 t/m 9 teams 
 5% korting
 Bij afname van 10 t/m 14 teams 

 10% korting
 Bij afname van 15 teams of meer 

                         15% korting 

Afstand Prijs per team 
(max 10 personen)

10 Engelse Mijl (16,1 km) € 475,- 

12 km € 450,-

4 km (one lap) € 325,-

Schrijf je 
businessteams nu in!

Le Champion
Postbus 5029
1802 TA  Alkmaar

T   072 533 81 36
E   businessloop@lechampion.nl
W  zandvoortcircuitrun.nl

Organisatie


