
 

 

 
 

chr. korfbalvereniging 
VZOD 
kudelstaart 

        Kudelstaart, februari 2013  
 
 
 

Geachte bordsponsorkandidaat, 
 
Augustus 2002 is het sportcomplex van VZOD verplaatst naar Kudelstaart Zuid. 
Het nieuwe sportcomplex ‘Calslagen’ voldoet aan alle eisen van deze tijd. Ons sportcomplex 
staat model als ‘het sportcomplex van het nieuwe millennium’ en voldoet uiteraard aan alle door 
het NOC-NSF gestelde eisen. 
Het nieuwe complex heeft in de regio een bijzondere aantrekkingskracht op zowel 
sportliefhebbers als het  bedrijfsleven. Daarbij zal het een centrale rol gaan spelen voor allerlei 
evenementen. Inmiddels heeft het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond al meerdere 
kampioenschappen en beslissingswedstrijden georganiseerd op ons complex. 
 
Het nieuwe clubhuis van VZOD, ‘het hart van de vereniging’, is het visitekaartje van de 
vereniging. Tevens beschikt VZOD over twee kunstgrasvelden, voorzien van moderne 
trainingsmogelijkheden. 
Rondom de kunstgrasvelden is een afscheiding met reclameborden Wij bieden u de 
mogelijkheid om op dit zeer representatieve complex uw reclamebord te laten plaatsen. 
Aangezien de kosten voor het vervaardigen van een reclamebord voor uw rekening zijn, is het 
prijstechnisch zeer interessant om reclamebordsponsor te worden bij VZOD 
Met leverancier Van Riemsdijk Reclame BV te Aalsmeer hebben we namelijk collectieve 
prijsafspraken kunnen maken, die geleid hebben tot zeer scherpe prijzen waar u van kunt 
profiteren. Deze aanbieding komt per reclamebord van 3 meter op € 285,- excl. BTW bij één-
zijdige belettering en op € 405,- excl. BTW bij tweezijdige belettering. 
De borden zijn vervaardigd van 6 mm. trespa en zijn 80 centimeter hoog. U kunt kiezen voor 
een bordlengte van minimaal 3 meter of een veelvoud daarvan. Facturering geschiedt via 
leverancier Van Riemsdijk Reclame BV te Aalsmeer. Oplevering zal plaatsvinden op het 
sportcomplex van VZOD 
 
De huurprijs bedraagt per jaar € 175,- per bord van 3 meter bij enkelzijdige belettering en  
€ 250,- bij dubbelzijdige belettering.  
De huurovereenkomst geldt voor een periode van 3 jaar en zal stilzwijgend telkens met een 
periode van 3 jaar worden verlengd.  
 
U bent van harte welkom om ons sportcomplex te komen bezichtigen en bespreken dan graag 
met u de mogelijkheid van plaatsing van een reclamebord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Arie de Vos 
Voorzitter sponsorcommissie VZOD 

 



 

 

 
 

chr. korfbalvereniging 
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    HUUROVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden, 
 
de Chr. Korfbalvereniging V.Z.O.D. te Kudelstaart, hierna te vernoemen “verhuurder” en 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
vertegenwoordigd door: ___________________________________________________ 
 
hierna te noemen de “huurder”, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. De huurder krijgt het recht een reclamebord te plaatsen op het sportpark van verhuurder. 

 
2. De overeenkomst geldt voor een periode van 3 jaar en gaat in op __________________ 

 
3. De overeenkomst kan zowel door huurder als verhuurder worden beëindigd. 

Beëindiging van de overeenkomst kan alleen door schriftelijke opzegging en wel uiterlijk 3 
maanden voor het aflopen van de overeenkomst. 
Wordt de overeenkomst niet tijdig beëindigd, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend met 
een periode van 3 jaar verlengd. 
 

4. De huur bedraagt € _____________  per jaar bij een meterprijs van € ______________ 
Huuraanpassingen kunnen alleen geschieden na een periode van 3 jaar, gerekend vanaf 
de datum waarop de overeenkomst is aangegaan. 
 

5. De kosten voor het maken van de reclameborden komen voor rekening van de huurder. 
Het bord blijft eigendom van de huurder. 
 

6. Verhuurder zal zorgdragen voor plaatsing en het schoonhouden van het reclamebord. 
 
 
Kudelstaart, ______________________ 
 
De huurder,       De verhuurder, 
 
______________________________   ____________________________ 
 



         (namens c.k.v. V.Z.O.D.) 

 

 
 

chr. korfbalvereniging 
v.z.o.d. 
kudelstaart 

 

    OPDRACHTENBON 
 
 
Ondergetekende      _______________________________________ 
 
optredend namens   _______________________________________ (naam bedrijf) 
 
    _______________________________________ (adres) 
 
    _______________________________________ (postcode + plaats) 
 
    _______________________________________ (tel. nr.) 
 
 
geeft hierbij opdracht aan: 

     van Riemsdijk Reclame BV 
 
 
om een reclamebord te maken van 6 mm. trespa, hoogte 80 cm. 
 
 
Gewenste lengte _____  meter (minimaal  3 meter of een veelvoud daarvan) 
 

Dubbelzijdige belettering   ja  nee 
 
 
Over de uitvoering van de opdracht wordt contact met u opgenomen door de leverancier 
van het reclamebord. 
 
 
 
Kudelstaart, _______________________________ (datum) 
 
 
 
Handtekening opdrachtgever, 
 
 
 
______________________________ 


