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Sponsor-Overeenkomst 
Als Accommodatiesponsor (bordsponsor) van VV Walram 

 
 
Bedrijf/naam: ______________________________ 
 
Contactpersoon: ____________________________ 
 
Adres: ___________________________________ 
 
Postcode: ________Woonplaats: _______________ 
 
Telefoon: ____________________ 
 
E-mail: _____________________ 
 
Website: ____________________ 
 
Wenst als bordsponsor de komende 3 seizoenen deel te nemen aan de bordreclame rond het hoofdveld 
van VV Walram. 
 
Contractduur: 3 competitiejaren / seizoenen, op te zeggen voor aanvang van jaar 3, anders stilzwijgend 
verlengd voor 3 jaar, enz.  
 
Kosten reclamebord € 150,- per jaar. Facturering aan begin van voetbalseizoen (eind augustus / begin 
september) 
 
De eenmalige kosten van de aanschaf voor het bord en drukwerk komen voor uw rekening. 
Indien ondergetekende zelf het reclamebord verzorgt, zal hij dit (laten) uitvoeren in 8mm tri-bont 
in de afmetingen 2.510 mm x 650 mm (2,51 meter x 0,65 meter).  
Voor andere afmetingen gelden andere regels, dit kunt u navragen bij de heer van René van Can,  
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Wilt u dat VV Walram uw bord besteld en laat bedrukken, dan graag logo en tekst, digitaal aanleveren, 
jr.pisters@home.nl .  In een EPS-bestand. 

De nota ontvangt u dan rechtstreeks van de leverancier van het bord. 
De eenmalige kosten bedragen € 200,00 exclusief btw. 

Let op: hoe minder tekst, des te duidelijker logo en naam overkomen! 

Wat krijgt u terug voor het reclamebord:  

� Plaatsing één reclamebord/doek eenzijdig bedrukt (*) langs het hoofdveld 
� Naamsvermelding op kabelkrant in kantine  
� Eén seizoenkaart thuiswedstrijden Walram 1  
� Lid van de B2B Club Walram  
� Uitnodiging jaarlijkse B2B-bijeenkomst voor sponsor en partner  
� Uitnodiging jaarlijkse sponsor dag voor sponsor en partner  

Ondergetekende verklaart hierbij een sponsorbedrag van € 150,00, per voetbalseizoen, na 
ontvangst van de nota te voldoen.  

Valkenburg aan de Geul d.d. ___________________ 

Voor akkoord sponsor/bedrijf: _________________ 
(Handtekening) 

Contactpersoon namens VV Walram: Dhr. René van Can (bestuurslid / 06 - 14 45 71 32)) 

NB: Tijdens het eerste jaar wordt het jaarbedrag van de sponsoring, zo nodig herrekend vanaf de datum 
van plaatsing van het bord op Sportpark Oost, tot het einde van het betreffende voetbalseizoen. 
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