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I. 

Naam en voornaam: _______________________ Bedrijf: ____________________________________________ 

Facturatieadres :  ____________________________________________________________________________ 

BTW nummer: ____________________________ Telefoon & e-mailadres: ______________________________ 

Hierna “de sponsor” genoemd : 

II. 

Sparta Heestert vzw;  

Met maatschappelijke zetel aan de Klokkengietersstraat 9 te 8551 Heesteert. Alhier vertegenwoordigd door 
___________________________________________________ in zijn hoedanigheid van bestuurslid. KBO-nr. 
0459.818.404 Stamnummer KBVB  07168  pr@spartaheestert.be  http://www.spartaheestert.be  
Hierna “de publiciteit gever” genoemd.  

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 
ARTIKEL 1: AARD EN INHOUD 
De sponsor zal de vereniging sponsoren door middel van de hieronder omcirkelde mogelijkheden. 
 
 

*Exclusief BTW 

 

ARTIKEL 2: AANLEVEREN MATERIAAL  

De sponsor zal het materiaal aanleveren via mail naar pr@spartaheestert.be.  

ARTIKEL 3: BETALING 

Betalingen zullen geschieden binnen de 15 dagen na factuurdatum en voor publicatie van Sparta magazine.  

De sponsor gaat akkoord met digitale facturen.  

 

Aldus gedaan te Heestert op _____/______/20___ 

In twee originelen, waarbij elke partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Namens de sponsor                                                                  Namens Sparta Heestert 

Publiciteit Sparta magazine 
* bedeling Sparta magzine, huis-aan-huis bedeeld in 8551 Heestert op ca. 1100 exemplaren.   

* twee bedelingen per jaar. Telkens in Januari en Augustus. 

Formaat advertentie  

full color 
Tarief voor 1 

publicatie* 
Tarief voor 2 

publicaties* 
omcirkel wat van toe-

passing is. 
  

1/3de  pagina €40,00 €70,00 

2/3de pagina €70,00 €120,00 

1 pagina €100,00 €175,00 

mailto:pr@spartaheestert.be
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I. 

Naam en voornaam: ____________________________________________________________________  

Bedrijf: _______________________________________________________________________________ 

Facturatieadres :  _______________________________________________________________________ 

BTW nummer: _________________________________________________________________________ 

Telefoon & e-mailadres: _________________________________________________________________ 

Hierna “de sponsor” genoemd : 

 

II. 

Sparta Heestert vzw;  

Met maatschappelijke zetel aan de Klokkengietersstraat 9 te 8551 Heesteert. Alhier vertegenwoordigd 
door ___________________________________________________ in zijn hoedanigheid van bestuurslid. 
KBO-nr. 0459.818.404 Stamnummer KBVB  07168 pr@spartaheestert.be http://www.spartaheestert.be  

Hierna “de publiciteit gever” genoemd.  

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 
ARTIKEL 1: AARD EN INHOUD 
De sponsor zal de vereniging sponsoren door middel van de omcirkelde mogelijkheden op de hierna        
volgende pagina 
 
ARTIKEL 2: AANLEVEREN MATERIAAL  
De sponsor zal het materiaal aanleveren via mail naar pr@spartaheestert.be.  
 

ARTIKEL 3: BETALING 

Betalingen zullen geschieden binnen de 15 dagen na factuurdatum.  

De sponsor gaat akkoord met digitale facturen.  

Aldus gedaan te Heestert op _____/______/20___ 

In twee originelen, waarbij elke partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Namens de sponsor                                                                  Namens Sparta Heestert 

 
 

mailto:pr@spartaheestert.be
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Sponsoring Prijs voor 1 jaar Periode Totaal excl. 

BTW 

Ingang: Groot paneel € 300,00 1 jaar / 3 jaar  

Veld: paneel achter doel € 325,00 1 jaar / 3 jaar  

Veld: enkel paneel € 125,00 1 jaar / 3 jaar  

Veld: dubbel paneel € 200,00 1 jaar / 3 jaar  

Kantine: groot paneel zijkant € 250,00 1 jaar / 3 jaar  

Kantine: zijkant dak richting veld € 250,00 1 jaar / 3 jaar  

Kantine: zijkant dak achter toog € 250,00 1 jaar / 3 jaar  

Wedstrijdbal 
€ 80,00 enkel wedstrijdbal   
€ 150,00 met cafébezoek 

 

Wedstrijdkalender 
€ 35,00 klein formaat  

 € 70,00 groot formaat 

 

Sponsor pakketten 
€ 1000,00 pakket A  
 €1500,00 pakket B 

 

Namens de sponsor                                                                  Namens Sparta Heestert 

Naam en voornaam: _______________________ Bedrijf: ____________________________________________ 

Facturatieadres :  ____________________________________________________________________________ 

BTW nummer: ____________________________ Telefoon & e-mailadres: ______________________________ 

Hierna “de sponsor” genoemd : 
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Naam en voornaam: _______________________ Bedrijf: ____________________________________________ 

Facturatieadres :  ____________________________________________________________________________ 

BTW nummer: ____________________________ Telefoon & e-mailadres: ______________________________ 

Hierna “de sponsor” genoemd : 

Sponsoring 

Ploegen 
Totaal excl. 

BTW 
Sponsorpakket voor een looptijd van 3 

jaar  

U6 tot en met U9  

€ 400 / € 400 / € 200  
voor 1 sponsor en  
1 logo per ploeg  

 

2x €300 / €300 / € 150 
voor 2 sponsors en  
2 logo’s per ploeg 

 

U10 tot en met U13  

€ 500 / € 500 / € 250  
voor 1 sponsor en  
1 logo per ploeg  

 

2x €400 / €400 / € 200 
voor 2 sponsors en  
2 logo’s per ploeg 

 

U15 tot en met U17  

€ 600 / € 600 / € 300  
voor 1 sponsor en  
1 logo per ploeg  

 

2x €450 / €450 / € 225 
voor 2 sponsors en  
2 logo’s per ploeg 

 

Uitgaanstraining 
jeugdspelers 

€ 3000 per seizoen voor één sponsor en één 
logo op achterzijde uitgaanstraining alle 

jeugdspelers (ongeveer 150 speler met elk jaar 
nieuwe training)   

 

Namens de sponsor                                                                  Namens Sparta Heestert 

Betaling- en facturatiemogelijkheden: 

- Jaarlijkse facturatie met verdeling 40% - 40% - 20% per jaar voor wedstrijdkledij 

- Eénmalige facturatie met 5% korting op het sponsorpakket  


