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Aan onze toekomstige sponsor 
Betreft: Zeumeren Moddert 29 juni 2019 

Wat is Zeumeren Moddert?  

Gezamenlijk tijgeren onze deelnemers door de modder, zwemmen zij in de Zeumerse Plas en overwinnen  

zij hindernissen van verschillende moeilijkheidsgraden om uiteindelijk een prachtig t-shirt in ontvangst te 

nemen. Op het horecaplein genieten zij nog na van een heerlijk hapje en drankje.  

Op www.zeumerenmoddert.com vindt u een fotogallerij met een leuke sfeerimpressie.   

Na een succesvolle eerste editie op 30 juni 2018 organiseert Dojo Huigenbos in 2019 op de laatste  

zaterdag van juni opnieuw het prachtige evenement: Zeumeren moddert. Een kleine 600 deelnemers 

trotseerde het parcours, dat dit jaar uiteraard wordt vernieuwd.  Zonder sponsoren is de organisatie echter 

nergens! Graag bedanken wij u bij voorbaat voor uw interesse. 

Wat kan Zeumeren Moddert voor mijn bedrijf betekenen?  

Zeumeren Moddert is een sportief evenement voor iedereen, waarbij u als sponsor op een positieve manier 

in de spotlight staat. U steunt niet alleen een lokale, startende ondernemer, maar laat ook zien dat uw firma 

een sportieve levenstijl ondersteunt.  

Met ons sponsorpakket “koopt” u een obstakel! Leuk om op facebook te plaatsen en zo ziet u direct waar u 

het voor doet! Ook krijgt u een aantal tickets, zodat u of uw personeel kan deelnemen. Uiteraard voorzien 

wij hen ook graag van een hapje en een drankje met een muntenpakket.  

Goud 
(€ 1.000, -) 

Zilver 
(€500, -) 

Brons 
(€ 100, -) 

10 gratis tickets 6 gratis tickets 2 gratis tickets 

12 muntjes 6 muntjes 2 muntjes 

Vernoeming top 5 obstakel d.m.v. 
banner ca. 75x75 cm (zelf aanleveren) 

Vernoeming top 10 obstakel d.m.v. 
banner ca. 60x60 cm (zelf aanleveren) 

Vernoeming overige obstakel d.m.v. 
banner ca. 50x50 cm (zelf aanleveren) 

Logo op de homepage en  sponsorpage 
van de website 

Logo op de homepage en  sponsorpage 
van de website 

Logo op sponsorpage van de website 

Vermelding bedankt bij advertentie in 
de Barneveldse Krant op maandag 1 juli 
2019 

Vermelding bedankt bij advertentie in 
de Barneveldse Krant op maandag 1 juli 
2019 

Vermelding bedankt bij advertentie in 
de Barneveldse Krant op maandag 1 juli 
2019 

Uw foto in de fotogallerij op 
www.zeumerenmoddert.com  

Uw foto in de fotogallerij op 
www.zeumerenmoddert.com  

Uw foto in de fotogallerij op 
www.zeumerenmoddert.com  

Een eervolle vermelding + post op de 
facebookpagina van het evenement 

Een eervolle vermelding + post op de 
facebookpagina van het evenement 

Een eervolle vermelding + post op de 
facebookpagina van het evenement 

Privé chill-area voor sponsors op het 
evenemententerrein 

Privé chill-area voor sponsors op het 
evenemententerrein 

Privé chill-area voor sponsors op het 
evenemententerrein 

Kraam of stand in de sponsorarea.  Kraam of stand in de sponsorarea. Kraam of stand in de sponsorarea. 

Afspraak op maat: u kunt op de 
facebookpagina van ons event en/of 
onze nieuwsbrief een leuke korting 
aanbieden voor uw dienstverlening in 
combinatie met deelname aan 
Zeumeren Moddert.  

Afspraak op maat: u kunt op de 
facebookpagina van ons event en/of 
onze nieuwsbrief een leuke korting 
aanbieden voor uw dienstverlening in 
combinatie met deelname aan 
Zeumeren Moddert. 

Afspraak op maat: u kunt op de 
facebookpagina van ons event en/of 
onze nieuwsbrief een leuke korting 
aanbieden voor uw dienstverlening in 
combinatie met deelname aan 
Zeumeren Moddert. 
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Sponsoring in natura 

Uiteraard waarderen wij het ook zeer als u in natura sponsort. In dat geval maken we speciale afspraken.  

 

Tickets voor uw personeel 

Een leuk extraatje voor uw personeel of een heuse team-building activiteit! Deelname aan Zeumeren 

Moddert is leuk en verbroedert. U kunt bij uw keuze voor een sponsorpakket ook aangeven hoeveel  

(extra) tickets u wilt afnemen. U betaalt de tickets per factuur en uw personeel ontvangt een  

kortingscode, zodat zij de tickets zelf kunnen bestellen.  

Extra leuk: vanaf 45 deelnemers is het mogelijk om in een privé-heat deel te nemen.  

Let op: wijs uw personeel erop dat zij de tickets op tijd moeten bestellen. Op = echt op! 

Hoe sponsor ik Zeumeren Moddert?  

In de bijlage van deze brief treft u onze sponsoring-overeenkomst aan. U kunt hierin het gewenste 

sponsorpakket kiezen. Wij verzoeken u de overeenkomst te ondertekenen en per e-mail te retourneren via 

info@dojohuigenbos.nl. 

mailto:info@dojohuigenbos.nl
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Sponsorpakket (1/2) 
 

 

Voorwaarden 

- U ontvangt een factuur zonder BTW.  

- Betaling uiterlijk 30 dagen na ondertekening.   

- In geval van afgelasting worden reeds betaalde sponsorgelden niet gerestitueerd.  

GEGEVENS SPONSOR 

FIRMA  

CONTACTPERSOON  

E-MAIL ADRES  

TELEFOONNUMMER  

STRAATNAAM  

POSTCODE  

KVK-NUMMER  

SPONSORPAKKET Goud / zilver / brons / natura (vul ook pagina 2 in) 

SPONSORAREA Ja  Nee  

AANTAL TICKETS   totaal  €  

BIJZONDERHEDEN  
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDTEKENING Naam  Datum  
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Sponsorpakket (2/2): NATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORING IN NATURA 

OBJECT SPONSORING  
 
 
 
 
 
 
 

STAAT VAN OBJECT VOOR 
EN NA EVENEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Eigenaar is zich ervan bewust dat het object mogelijk beschadigt raakt. Zeumeren Moddert is hiervoor 
slechts aansprakelijk ingeval van bewuste roekeloosheid of opzet.  

  

  

VERZEKERING  N.V.T.  Eigenaar voorziet zelf in verzekering.   ZM voorziet in verzekering.  

WIJZE VAN LEVERING  
 

UITERLIJKE LEVERDATUM  
 

WIJZE VAN RETOUR  
 

HANDTEKENING Naam Datum  
 


