
 
 

Prijslijst sponsoring seizoen 2019-2020 (tarieven per seizoen) 
 

Esc Prijslijst 2019-2020 v3 

Nr. Sponsorpakket en omschrijving Bijdrage club per jaar EUR excl BTW 

1a. Hoofdsponsor - Goud (min. periode van 3 jaar) In overleg sponsorcommissie 

1b. Subsponsor - Zilver (min. periode van 3 jaar) In overleg sponsorcommissie 

1c. Combisponsor - Brons (min. periode van 3 jaar)  In overleg sponsorcommissie 

2a. Teamkledingsponsor - Rood (min. periode van 2 jaar) 

Let op: extra kosten voor aanschaf teamkleding zijn voor 
rekening van sponsor en/of team 

€ 300 

2b. Teamkledingsponsor - Zwart (min. periode van 2 jaar) 

Let op: extra kosten voor aanschaf teamkleding zijn voor 
rekening van sponsor en/of team 

€ 200 

3a. Reclamedoek langs het veld  
- Doek A-locatie (min. periode van 3 jaar) 

Standaard doek 280x75cm: € 350 

Groot doek 560x75cm*: € 600 

3b. Reclamedoek langs het veld  
- Doek B-locatie (min. periode van 3 jaar)   

Doek 280cm: € 200 

Doek 560cm: € 350 

3c. Reclamedoek langs de velden  
- Doek Large op maat (min. periode van 3 jaar)  

Doek XXL: vanaf € 1.000 

4.  Dienstensponsoring 
Korting op diensten van: € 300 - € 350 per jaar of eenmalige korting van +/- € 1.000,- 

 

4a. Dienstensponsoring - Diamant Min. waarde aan diensten € 1.000  
(Offertebedrag) 

4b. Dienstensponsoring - Platina Bedrag onder € 1.000 

4c. Anonieme / gun / dienst sponsors 
  

In overleg 
Nader te bepalen 

5. Thematisch / evenement In overleg 
Nader te bepalen 

6. Projectsponsoring In overleg 
Nader te bepalen 

7. Cirkel van 50 € 50 

 
 
▪ Alle bovengenoemde sponsorbijdragen gelden voor één kalenderjaar / hockeyseizoen. 
▪ Alle bijdragen zijn exclusief BTW 
▪ Voor een gedetailleerde omschrijving en toelichting van de bovengenoemde pakketten, zie de ‘Menukaart 

Sponsoring Hockey Club Hilvarenbeek’. 
▪ De tarieven in deze prijslijst worden periodiek geëvalueerd en geïndexeerd en kunnen zonder opgaaf van 

reden worden gewijzigd. 
▪ De genoemde bedragen zijn van toepassing op nieuw af te sluiten contracten. Eerder gemaakte afspraken of 

vastgestelde tarieven zullen ofwel worden gehandhaafd tot en met het einde van de looptijd van het contract 
of hiervoor is een overgangsregeling van toepassing. 

▪ Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleent. 


