
 

 

Betreft: Sponsoring 2.0 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Peut komt in Hoogland! 
Wellicht heeft u er al iets over gehoord, er is een nieuw brandstofmerk met de naam Peut. Peut 
stamt af van het woord petroleum. In de volksmond werd het gebruikt om ‘brandstof’ aan te duiden. 
“Ik ga even wat Peut halen”. Wij brengen Peut terug naar deze tijd. Als een eerlijk Hollands merk dat 
midden in de lokale samenleving staat. Peut is meer dan een naam, Peut doet dingen echt anders en 
durft te experimenteren. Dat doen we niet alleen, we geloven in de kracht van samenwerken.  
Peut is ontstaan door een initiatief van De Vrije Pomp, een groep van zelfstandige pomphouders.  
Samen kopen deze pomphouders op grote schaal brandstof in bij dezelfde raffinaderijen als de grote 
brandstofmerken. Dit zorgt voor scherpere prijzen en meer voordeel voor de klant. 
 
Familiebedrijf Kreijne gelooft in de kracht van samenwerken en steunt graag lokale initiatieven. Om 
deze reden kleurt op 18 februari 2016 het tankstation aan de Zevenhuizerstraat om naar Peut.  Dit 
merk geeft ons de kans om zelf met beide handen aan het roer te staan met eigen campagnes, acties 
én een uniek spaarsysteem.  
 
Anders denken, anders tanken 
Wij gaan dingen echt anders doen en durven te experimenteren. Dat doen we niet alleen, maar 
samen met lokale sport-, muziek -, cultuurverenigingen en goede doelen. 
 
Wat is mooier? Krijgen of geven? Wij willen graag wat teruggeven aan ons Hoogland. Per getankte 
liter dragen wij 1 cent af aan een lokale vereniging of goed doel. Welk doel dat is, dat bepaalt de 
klant zelf op de iPad aan de kassa. Op een TV scherm in de shop worden de gespaarde bedragen 
direct vermeld en opgeteld. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers het gespaarde bedrag van ons. 
 
Met het spaarsysteem Tank & Schenk verwachten wij, afhankelijk van de getankte liters, jaarlijks 
totaal tussen de €15.000 en €25.000 te kunnen schenken aan de deelnemende verenigingen en 
goede doelen! Afhankelijk van de keuze van de klanten en uw enthousiasme kan dat een behoorlijk 
bedrag opleveren voor uw vereniging. 
 
Mee doen? 
Wilt u namens uw vereniging/organisatie meedoen? Vult u dan de gegevens in op de bijlage en stuur 
deze samen met uw digitale logo naar ons terug. Wat vragen wij van u? Wij rekenen vooral op uw 
enthousiasme om dit gezamenlijk tot een groot succes te brengen. Om dit te ondersteunen zullen wij 
affiches en ander reclamemateriaal beschikbaar stellen. Reageer per omgaande, zodat wij zo spoedig 
mogelijk na 18 februari kunnen starten met het schenken aan uw vereniging. 
 
Wilt u nog meer weten? Wij vertellen het u graag! U kunt ons bereiken via peut@kreijne.nl of via 
033-4729394. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rosan Kreijne 

mailto:peut@kreijne.nl


 

Deelname formulier Tank & Schenk bij Peut Kreijne 
 
Graag onderstaande gegevens invullen. 
Jaarlijks ontvangt u van ons een creditnota over de gespaarde liters en wordt het bedrag op de door 
u opgegeven rekening gestort. 
 

Naam vereniging/organisatie:  
  
Adres:  
  
Postcode en plaats  
  
  
E-mail:  
  
Bankrekening:  
  
Telefoonnummer:  
  
Contactpersoon:  
  
Telefoonnummer:  
  
Contactpersoon:  
  
Facebook/Twitter:  
  
Datum en plaats:  
  
  
Handtekening:  

 

Graag ontvangen wij per omgaande digitaal dit formulier en het digitale logo van uw vereniging. 

Bij eventuele vragen kunt u bellen of mailen naar Rosan Kreijne: 

Mobiel:  033-4729394 

E-mail:  r.kreijne@kreijne.nl 

Na uw aanmelding zullen wij u informeren over de voortgang en de startdatum voor uw 
vereniging. 

 


