
WORD JIJ SPONSOR  
BIJ V.V.BARNEVELD!

‘SAMEN MET JOU’ HEEFT 
V.V.BARNEVELD EEN 
GOUDEN TOEKOMST!

 Scherp instap tarief voor 

(nieuwe) sponsoren

 Goede zichtbaarheid op 

de club en langs het veld

 Interessante en gezellige 

sponsor avonden

BEKIJK DE  SPONSOR AANBIEDINGEN 
OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE FLYER!

Word jij sponsor bij VVB, vul het formulier in! 



INTERTESSE? 
Vul uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in en 
markeer uw keuze van sponsoring. Mail dit formulier 
naar: sponsor@vvbarneveld.nl. Of stop dit formulier 
ingevuld in de blauw/gele brievenbus binnen, in de 
kantine, bij de entree. Wij nemen contact met u op! 

Heeft u nog geen ontwerp van uw 
reclamebord? Neem dan contact op met 
Ontwerp van Wouter en geef uw wensen 
door. Wij maken een ontwerp op maat!
Vooraf ontvangt u een vrijblijvende offerte.

Mail naar info@ontwerpvanwouter.nl
Of bel (06) 475 082 34

Het reclamebord wordt door v.v.Barneveld 
geproduceerd en vervolgens langs het 
hoofdveld geplaatst.

Lever het reclamebord (formaat 244x75cm) 
aan bij v.v.Barneveld! U betaald dan géén 
(eenmalige) ontwerp en/of productiekosten. 

CONTRACT
De contractperiode start zodra het sponsorbord langs het veld is geplaatst. De contract-
periode duurt 3 jaar. Na 3 jaar wordt het contract stilzwijgend per jaar verlengd en met 
een bedrag van €200 per jaar.

 Afmeting 244x75 cm (bxh)

 Dubbelzijdig bedrukt

 Eigen ontwerp mogelijk

 Afmeting 40x30 cm (bxh)

 Enkelzijdig bedrukt

 Ontwerp volgens een  

vaste indeling en stijl

Voorbeeld van het bord-
ontwerp en de vaste 
indeling en stijl met uw 
telefoonnummer en 
website vermelding. 

RECLAMEBORD LANGS HET HOOFDVELD!

ENTREEBORD 

1e JAAR
 € 150

ONTWERP 
RECLAMEBORD

VANAF € 95,-
Eenmalige kosten (excl. BTW)

PRODUCTIEKOSTEN  
RECLAMEBORD

€ 195,-
Eenmalige kosten (excl. BTW)

2e JAAR
€ 175

3e JAAR
€ 200

OPTIE OPTIE

AANBIEDING 1

AANBIEDING 2

MET UW LOGO,  
VERMELDING VAN  
UW WEBSITE EN  
TELEFOONNUMMER

HIER KOMT 
UW LOGO

Hier uw telefoonnummer
Hier uw website adres

Bedrijfsnaam

Naam Telefoon

E-mail

Markeer uw sponsorkeuze(s)!1 2Ja, ik word sponsor bij v.v.Barneveld!
En ik maak graag gebruik van aanbieding:

HEEFT U AL EEN 
EIGEN RECLAMEBORD?

De contractperiode duurt 3 jaar.

ONTWERP + 
PRODUCTIE

KOSTEN  
RECLAMEBORD

€ 99,-
Eenmalige kosten (excl. BTW)

PER JAAR
€ 49

eenmalige

verplichte 

afname
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