
 

          
 

AANVRAAG RECLAMEBORD(EN) RIJBAAN  
RV BEYAERT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik sponsor graag een reclamebord in de binnenrijbaan van RV Beyaert. 

 
Naam: _________________________________________________________ 

 

Naam bedrijf: ___________________________________________________ 
 

Adres: __________________________________________________________ 

 

Postcode woonplaats: ___________________________________________ 

 

Datum: __________________________________________________________ 

 
Handtekening: __________________________________________________ 

 
Optie Bord Formaat bord Aantal - Gewenste aantal hier invullen Productie bord zelf/door Beyaert 

A.  2,44 x 1,22m   

B.  2,44 x 0,61m   

C.  1,22 x 0,61m   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Optie A: Sponsoring Bord Middelgroot - Binnenrijbaan 

Formaat    : 2,44m x 1,22m 

Sponsorbedrag per kalenderjaar : € 125,- per bord excl. kosten productie/montage*  

Eenmalige productiekosten  : ca. € 240,- 

 

Optie B:  Sponsoring Bord Middel - Binnenrijbaan 

Formaat    : 2,44m x 0.61m 

Sponsorbedrag per kalenderjaar : € 100,- per bord excl. kosten productie/montage* 

Eenmalige productiekosten  : ca. € 120,- 

 

Optie C: Sponsoring Bord Klein - Binnenrijbaan 

Formaat    : 1.22m x 0.61m 

Sponsorbedrag per kalenderjaar : € 75,- per bord excl. kosten productie/montage* 

Eenmalige productiekosten  : ca. € 60,- 

 

Andere formaten op aanvraag. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bovenstaande sponsortarieven zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: 

• Het sponsorbedrag is excl. eenmalige productie en montage van het bord. U kunt zelf het bord aanleveren 

of wij kunnen de productie voor u regelen. Als wij het bord (10mm pvc) voor u laten maken, dan ontvangt 

u een opgaaf van de kosten (Bovengenoemde productiekosten per formaat zijn een goede indicatie). 

• Na productie ontvangt u een factuur van de leverancier. Die factuur voor de productie betaald u direct 

aan deze leverancier.  
• De factuur voor de sponsoring ontvangt u van RV Beyaert en voldoet u op de rekening van de vereniging. 

• Inclusief jaarlijkse schoonmaak van uw bord. 

• Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur  RV Beyaert 

 



 

 

Algemene voorwaarden:  

 

• Het sponsortarief geldt per kalenderjaar. Het kalenderjaar loopt ieder jaar van 1 

januari tot en met 31 december. 

• Als uw contract gedurende het jaar ingaat bent u het bedrag naar rato (per maand 

afgerond) voor het lopende kalenderjaar verschuldigd.  

• U ontvangt ieder jaar in februari de factuur voor de sponsoring van het lopende 

kalenderjaar. 

• De contracten worden automatisch verlengd, tenzij u uiterlijk 31 oktober voor de 

afloop van uw contract schriftelijk opzegt. 

• Wij behouden ons het recht voor het bord te verwijderen indien de verschuldigde som 

niet kan worden geincasseerd.  

• Wij verwelkomen u graag als sponsor, maar wij behouden ons het recht voor uw 

inzending te beoordelen volgens de normen van goede smaak. Mocht uw bord niet 

aan deze norm voldoen dan kunnen wij uw sponsoring helaas niet accepteren. 

   

 


