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SPONSORFORMULIER MHC ZOETERMEER 2022-2023 
Graag retour aan Sponsorcommissie 
e-mail: sponsoring@mhczoetermeer.nl  
 
Gegevens sponsor 

Bedrijfsnaam  

KVK nr.  

Adres  

Postcode en plaats  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

• Sponsoren worden vermeld op de MHCZ website, de clubapp en narrowcasting. Als u er prijs op stelt, is er 
de mogelijkheid tot een introductie-artikel op de website.  

• Sponsort u een team samen met co-sponsor(s)? Vergeet dan niet de bijlage in te vullen. 
• Stuur met dit formulier uw logo mee! 
 
 
A. SPONSORBORDEN SPORTVELD  
Gewenste optie omcirkelen. Bedragen zijn exclusief btw. 

Sponsorbord 1 seizoen 3 seizoenen*** 

 3 meter 6 meter 3 meter 6 meter 

 € 650* € 1.300*/** € 1.350* € 2.700*/** 

* Bedragen zijn inclusief de aanschaf, het ontwerp en onderhoud van het sponsorbord. 
** Bestaat uit 2 x 3m. De borden kunnen op uw verzoek ook los van elkaar geplaatst worden.  
***  Hoe wilt u betalen? Graag aankruisen:  c  het hele bedrag in 1 keer  c  in 3 termijnen 
 
 
B. TEAMSPONSOR: KLEDING EN/OF ACCESSOIRES VOORZIEN VAN SPONSOR-UITING(EN) 
Bedragen zijn exclusief btw en exclusief kosten voor aanschaf & bedrukking van de kleding en/of accessoires. 
Sponsort u een team samen met één of meer co-sponsors? Vergeet dan niet de bijlage in te vullen. De 
clubbijdrage is per team, niet per sponsor. U ontvangt 1 factuur. U dient zelf onderling te verrekenen. 

Team Clubbijdrage per seizoen per team Team(s) 

Elftallen in Jeugd en Senioren € 275  

Jongste Jeugdteams (t/m E) € 150  

 
 
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden voor seizoen 2022/2023. Dit formulier is GEEN FACTUUR. De 
factuur ontvangt u zo spoedig mogelijk na ondertekening en ontvangst van dit formulier. Door ondertekening 
accepteert de sponsor het sponsorbeleid, inclusief geldende algemene voorwaarden van MHCZ.  
 
Plaats en datum:      Handtekening sponsor: 
 
 
_________________________________   ___________________________________ 
 

Naam: 
___________________________________  
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BIJLAGE SPONSORFORMULIER 2022-2023 
 
 
 
Sponsort u een team samen met co-sponsor(s)? Vul dan hun gegevens hier in. Stuur ook 
hun logo mee met dit formulier, of vraag hen om dit zelf te doen. Alle (co)-sponsors 
worden ook vermeld op de website, clubapp en narrowcasting. 
e-mail: sponsoring@mhczoetermeer.nl 
 
 
Co-sponsors voor team: ____________________ 
 
Gegevens co-sponsor 

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

 
Gegevens co-sponsor 

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

 
Gegevens co-sponsor 

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

 
Gegevens co-sponsor 

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

 


