
 
 

SPONSORPAKKETTEN HFC’15  

  
Hoofdsponsor  
Hiervoor wordt een apart contract opgesteld in overleg met de sponsor.  
HFC’15 zal zoveel mogelijk invulling geven aan speciale wensen van de hoofdsponsor.  

Diamantpakket  
- Logo met link naar de eigen website van www.hfc15.nl. 
- Logo en vermelding als diamantsponsor op scherm in de kantine (narrowcasting).  
- Drie reclameborden langs het (hoofd)veld van 240 X 60 cm.  

(De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag worden aangegeven).  
- Eén reclamebord langs de oprijlaan van de kantine van 240 x 60 cm.  
- Advertentie wekelijkse digitale nieuwsbrief ter grootte van 1/2 pagina.  
- Advertentieruimte op het HFC’15 infoscherm.  
- Shirtsponsor elftal.  
- ½ pagina advertentie in de HFC’15 presentatiegids aan het begin van elk seizoen.  
- Omroepen van de sponsor door de speaker tijdens 2 of meer thuiswedstrijden.  
  
€ 1.000,- excl. BTW per jaar (voor de productie van een reclamebord betaalt u € 150,-  excl. BTW).  
Contractduur: 3 jaar.  
 
Goudpakket  
- Logo met link naar de eigen website van www.hfc15.nl. 
- Drie reclameborden langs het (hoofd)veld van 240 X 60 cm.  

(De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag worden aangegeven).  
- Advertentie wekelijkse digitale nieuwsbrief ter grootte van 1/2 pagina.  
- Advertentieruimte op het HFC’15 infoscherm.  
- Shirtsponsor elftal.  
- ¼ pagina advertentie Presentatiegids.  
 
€ 500,- excl. BTW per jaar (voor de productie van een reclamebord betaalt u € 150,-  excl. BTW).  
Contractduur: 3 jaar.  
 
  



 
 
Zilverpakket  
- Logo met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- Twee reclameborden langs het (hoofd)veld van 240 X 60 cm.  

(De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag worden aangegeven).  
- Advertentieruimte op het HFC’15 infoscherm.  
- Shirtsponsor 7-tal of zaal-team.   
- Naamsvermelding presentatiegids.  
  
€ 300,-  excl. BTW per jaar (voor de productie van een reclamebord betaalt u € 150,-  excl. BTW).  
Contractduur: 3 jaar.  

 
Brons pakket  

- Naamsvermelding met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- Eén reclamebord langs het (hoofd)veld van 240 X 60 cm.  

(De sponsorcommissie bepaalt de plek, voorkeur mag worden aangegeven).  
- Naamsvermelding presentatiegids.   

  
€ 100,-  excl. BTW per jaar (voor de productie van een reclamebord betaalt u € 150,-  excl. BTW).   
Contractduur: 3 jaar.  
  
  

http://www.hfc15.nl/


 

 
Trainingspakken 
Sponsoring standaard trainingspakken HFC’15 met verplicht logo HFC’15:  
- Aanschafkosten HFC’15 trainingspakken exclusief drukkosten bij Zeefdrukkerij Pesman  
 
Shirtsponsoring senioren 
Veldvoetbal 
Shirtsponsoring, logo voorkant:  
- Logo met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- € 750,- excl. BTW eerste jaar (inclusief fullcolour reclame) óf 
- € 600,- excl. BTW eerste jaar (inclusief monocolour reclame) 
- € 250,- excl. BTW tweede jaar  
- € 100,- excl. BTW derde jaar 
 
Zaalvoetbal 
Shirtsponsoring, logo voorkant:  
- Logo met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- € 400,- excl. BTW eerste jaar (inclusief fullcolour reclame) óf 
- € 300,- excl. BTW eerste jaar (inclusief monocolour reclame) 
- € 150,- excl. BTW tweede jaar  
- € 100,- excl. BTW derde jaar 
  
Shirtsponsoring jeugd  
E en F jeugd  
Shirtsponsoring, logo voorkant:  
- Logo met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- € 400,- excl. BTW eerste jaar (inclusief fullcolour reclame) óf 
- € 300,- excl. BTW eerste jaar (inclusief monocolour reclame) 
- € 150,- excl. BTW tweede jaar  
- € 100,- excl. BTW derde jaar (optioneel)*1  
 
D, C, B en A jeugd  
Shirtsponsoring, logo voorkant:  
- Logo met link naar de eigen website op de website van www.hfc15.nl. 
- € 750,- excl. BTW eerste jaar (inclusief fullcolour reclame) óf 
- € 600,- excl. BTW eerste jaar (inclusief monocolour reclame) 
- € 250,- excl. BTW tweede jaar  
- € 100,- excl. BTW derde jaar (optioneel)*1 

1 Contractduur voor alle jeugdsponsoren betreft 2 jaar. Een derde jaar sponsoren is optioneel. 
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