
Product Bord-en 
overige 

sponsoren

Basis-pakket Comfort-pakket Super-pakket

€ xxx € 850,- € 1.350,- € 1.850,-
excl. btw/jr. excl. btw/jr. excl. btw/jr. excl. btw/jr.

3 jaar contract 3 jaar contract 3 jaar contract 3 jaar contract
Presentatiegids gratis toezending x x x x
Advertentie in de jaarlijkse presentatiegids 1/4 pag 1/2 pag
Bedrijfspresentatie 1 keer per 3 jr. website 
AZSV

x x

Bijwonen sponsoravond 2 à 3 keer per jr. x x x x
Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van 
het 1e elftal incl. tribune en sponsorruimte op 
vertoon van sponsorpas

1 pas 1 pas 2 passen 2 passen

Naamsvermelding op het scorebord. nader overeen 
te komen

Naamsvermelding door logo in Aaltens Nieuws 
(4 keer per voetbalseizoen.)  
Aaltens Nieuws

Naamsvermelding in Aaltens Nieuws een keer 
per vier weken

x

Naamsvermelding via logo per 2 weken in  
Aaltens Nieuws (onderin) 

x x

Naamsvermelding via logo per 4 weken in  
Aaltens Nieuws (onderin)

x

Naamsvermelding op de sponsorpage van de 
AZSV site 

x

Naamsvermelding via banner op de homepage 
(bovenin/roterend) van  de AZSV site, met 
doorklikfunctie

x x

Naamsvermelding via banner op de homepage 
(onderin/roterend) van  de AZSV site, met 
doorklikfunctie

x

Naamsvermelding via banner op de sponsor-
page van de AZSV site, met doorklikfunctie

x x x

Naamsvermelding via Intern TV circuit in 
clubruimte (Fullscreen/kleur)

x

Naamsvermelding via logo op Intern TV-circuit 
in de kantine.

x x x

Naamsvermelding op de AZSV-App in onderling 
overleg

in onderling 
overleg

in onderling 
overleg

Naamsvermelding in het Eén-Tweetje x x
Naamsvermelding via banier aan Hoofdveld x

Naamsvermelding op aanplakbiljetten 
vooraankondiging thuiswedstrijden

x

Naamsvermelding op AZSV briefpapier x
Naamsvermelding op overzichtsbord bij ingang 
sportpark

x x

Reclamebord 3 x 0,6 meter op hoofdveld 
beneden of bovenring. Alleen bordsponsor dan 
prijs van 1 bord is € 250,- 2 borden 15% korting. 
3 borden is 30% korting

1 bord € 250,-    
2 borden € 

425,-  3 borden 
525-      

1 bord in 
pakket 2e bord 
extra € 175,- 
en 3e bord 

extra € 100,-

1 bord in pakket 
2e bord extra € 
175,- en 3e bord 

extra € 100,-

1 bord in 
pakket 2e bord 
extra € 175,- 
en 3e bord 

extra € 100,-

Reclamebord 3 x 0,6 op kunstgrasveld is de 
prijs per bord de helft van een bord op het 
hoofdveld.  

1 bord € 125,-    
2 borden € 

215,-  3 borden 
265-      

Aanschafkosten van de reclameborden zijn voor 
rekening van de sponsor

Locatie onder voorbehoud
Reclamebord aan de tribune 3 x 0.6 m 
Boven- en onderring

€ 325,-

Achterwand tribune. In onderling overleg te 
bepalen. Richtprijs per m2

€ 200,-

Wedstrijdbal ter beschikking stellen bij 
thuiswedstrijd 

x
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