
AANBIEDING ‘BORD LANGS DE LIJN’ 

 

Uw bord in 3 stappen:  

1. Invullen van dit formulier met uw eigen keuze   

2. Realiseren van bord(en) 

3. Plaatsen en genieten 

 

1. Vul onderstaande tabel in 

Ik wil graag mijn bord(en) langs de velden: 

VELD PLAATS  PRIJS (per jaar) AANTAL 

Veld 1 Zijlijn (middenflank) € 300,00  

Veld 1 Zijlijn (buitenflank) € 250,00  

Veld 2 Zijlijn (middenflank) € 250,00  

Veld 2 Zijlijn (buitenflank) € 200,00  

Veld 3 Zijlijn (middenflank) € 200,00  

Veld 3 Zijlijn (buitenflank) € 150,00  
*Over de genoemde bedragen wordt geen BTW berekend, zie de algemene voorwaarden. 

 

2. Realisatie bord(en) 

De borden worden door ons helemaal geregeld, van realisatie tot en met het plaatsen. U hoeft 

enkel uw bedrijfsnaam/logo in het juiste printformaat aan te leveren (.EPS vector formaat) en wij 

regelen de rest! De kosten hiervoor bedragen eenmalig €265,00 euro per bord, exclusief btw. De 

borden worden uitgevoerd in hoge kwaliteit; 8 mm Trespa, full color print, compleet met ophang 

systeem in de maat 320x80cm. Facturatie geschiedt direct tussen u en de producent van de 

bord(en).  

  

3. Plaatsen en genieten 

Zodra de borden beschikbaar zijn zullen deze door ons worden geplaatst.  

 

 

Opdracht verstrekking: 

Sponsoring met een bord langs de lijn geldt voor een minimale periode van drie jaar, met 

stilzwijgende verlenging voor een periode van 1 jaar. Opzegging dient schriftelijk te plaats te 

vinden met in achtneming van een periode van minimaal 3 maanden, voorafgaand aan het 

aflopen van de termijn. De borden zijn uw eigendom en hebben een levensduur van circa 4 jaar. 

Als onderdeel van deze overeenkomst gelden de bepalingen zoals beschreven in de 

Voorwaarden bordsponsorschap MHCC2014.  

 

De jaarlijkse som van de sponsoring bedraagt: €_________  

Genoemde prijs betreft het jaarlijkse sponsorbedrag met uitzondering van de eenmalig 

realisatiekosten van de bord(en). Facturatie vindt eenmaal per jaar plaats bij de aanvang van 

het nieuwe seizoen. Restitutie is niet mogelijk. 

 

 

Com. commissie lid:  Bordsponsor:  Naam: 

       Adres: 

       Postc: 

Tel nr: 

e-mail:  

 

(handtekening)  (handtekening)   

Datum:   Datum:      

                

 


