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Sponsor Overeenkomst 
Tennisvereniging TVDZ en onderstaande sponsor,  

(Bedrijfs) naam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………………………… Plaats: .………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………… E-mail: …………………………………………………….. 

zijn op de datum ………………………………………….. de hieronder aangekruiste vorm(en) van sponsoring 

overeengekomen: 

 

REGULIERE SPONSORING 

 

⃝  Advertentie in ons clubblad ACE 

Contractduur: minimaal 1 jaar.   Overeengekomen contractduur: ………… jaar. 

 Soort pagina frequentie 
per jaar 

formaat bedrag per jaar 

 Hele pagina 4 x per jaar (1/1) A4 € 75,- 

 Halve pagina 4 x per jaar (1/2) A4 € 65,- 

 Kwart pagina 4 x per jaar (1/4) A4 € 55,- 

 

⃝  Reclame op scoreborden 

 

Contractduur: minimaal 3 jaar.   Overeengekomen contractduur: ………… jaar. 

 Baannummer bedrag per jaar per scorebord 

 Baan 1 of 2 € 75,- 

 Baan 3 t/m 6 € 50,- 

 Baan 1 t/m 6 € 300,- kosten stickers voor TVDZ 

 

⃝  Reclame op winddoeken 

Contractduur: minimaal 3 jaar.   Overeengekomen contractduur: ………… jaar. 

 Baannummer bedrag per jaar per winddoek 

 Baseline Baan 1 € 250,- 

 Baseline Baan 2 € 250,- 

 Baseline Baan 3 t/m 6 € 150,- 

 Kopse kant Baan 1 € 250,- 

 Kopse kant Baan 6 € 150,- 

 
Eenmalige aanmaakkosten:  ca. € 350,- tot € 400,- excl. BTW en voor rekening sponsor. 
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⃝  Advertentie / link op onze TVDZ website 

Contractduur: 1-3 jaar.    Overeengekomen contractduur: ………… jaar. 

 Vermelding website bedrag per jaar  

 Vermelding sponsorpagina TVDZ  Gratis 

 Vermelding link naar bedrijfswebsite sponsor € 25,- 

 Advertentie met link naar bedrijfswebsite sponsor € 50,- 

 

⃝  Sponsorpas 

Contractduur: 1 tot 3 jaar.   Overeengekomen contractduur: ………… jaar. 
 

 Sponsorpas bedrag per jaar  

 2 sponsorpassen  € 500,- 

 4 sponsorpassen € 1000,- 

 
 

AD-HOC Sponsoring 

 

⃝  Sponsoring in natura (omschrijving): 

 

⃝  Sponsoring door reclame gadget of relatiegeschenk (omschrijving): 

 

⃝  Sponsoring door adoptie van een activiteit (omschrijving): 

 

 
 

EXCLUSIEF OF DEDICATED SAMENWERKINGSVERBAND (Maatwerk) 

⃝  (omschrijving): 
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De sponsorbedragen zijn vast voor de duur van de sponsorovereenkomst.  

De sponsorovereenkomst wordt beëindigd van rechtswege na afloop van de overeengekomen 

contractduur. Daarna kan een nieuwe sponsorovereenkomst worden afgesloten tegen de dan 

geldende tarieven. 

Betalingsvoorwaarden: TVDZ zal een factuur sturen voor het sponsorbedrag.  

Het sponsorcontract gaat in per kalenderjaar, dus van 1 jan t/m 31 dec.  

In het geval van sponsoring van een winddoek dient het sponsorbedrag ontvangen te zijn alvorens 

het winddoek wordt aangemaakt. De kosten van het vervaardigen van het winddoek wordt bij de 

sponsor in rekening gebracht middels een factuur van de fabrikant. 

 

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

Datum overeenkomst:                    

 

Naam Sponsor:     Naam vertegenwoordiger TVDZ: 

 

 

 

Handtekening Sponsor:    Handtekening namens TVDZ: 

 

 

      

 

 


