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Geachte Heer,  
Geachte Mevrouw, 
 
Sinds de oprichting van Rugby Club Hasselt in 2010 kent onze club een gestage groei.  Met onze 
eerste ploeg zitten we reeds negen seizoenen in competitie.  In 2012 zijn we gestart met een 
jeugdwerking. Dit jaar bereikten we de kaap van 150 RC Hasselt licenties aangesloten bij Rugby 
Vlaanderen.     
 
Om onze ambities waar te maken, is een verdere ontplooiing noodzakelijk. Hierbij gaan we op 
zoek naar langdurige partners. 
 
Graag zouden wij dan ook beroep op u willen doen, om via een optimale samenwerking onze 
wederzijdse belangen te behartigen. Wij verzekeren u doelgerichte publiciteit tijdens onze 
verschillende matchen en evenementen met geconcentreerde aandacht vanuit de club op uw 
onderneming. In bijlage vindt u de nodige informatie betreffende de verschillende mogelijke 
formules.  
 
Hopend op een succesvolle samenwerking, danken we u bij voorbaat met de meeste 
hoogachting, 

 

Bestuur Rugby Club Hasselt         

 
 
 
 
 
rchasselt@gmail.com 
www.rchasselt.be 
  

http://www.rchasselt.be/
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1. Hoofdsponsor – 1500 euro / seizoen voor 3 seizoenen. Totaal 4500€ 
 
 Exclusiviteit mits contract 3 jaar 
 Vermelding logo vooraan shirt 
 Fotoshoot met prominente focus op bedrijfslogo 
 Vermelding logo op de website hoofdbanner  
 Link naar bedrijfswebsite 
  Recht op werfdoek naast het wedstrijdterrein  
 Extra publiciteit en VIP behandeling tijdens evenementen 
 
 
2. Senior Executive – 1000 euro / seizoen voor 3 seizoenen. Totaal 3000€ 
 
 Vermelding logo op achterkant shirt 
 Fotoshoot met prominente focus op bedrijfslogo 
 Vermelding logo op de website hoofdbanner 
 Link naar bedrijfswebsite   
  Recht op werfdoek naast het wedstrijdterrein 
 Extra publiciteit en VIP behandeling tijdens evenementen 
 
3. Executive – 500 euro / seizoen voor 3 seizoenen. Totaal 1500€ 
 
 Vermelding logo op mouw shirt 
 Fotoshoot met prominente focus op bedrijfslogo 
 Vermelding logo op de website hoofdbanner 
 Link naar bedrijfswebsite   
 Recht op werfdoek naast het wedstrijdterrein 
 Extra publiciteit tijdens evenementen 
 
4. Partner – 250 euro  
 
 Vermelding logo op de website  
 Recht op werfdoen naast het wedstrijdterrein  
 Link naar bedrijfswebsite  
 
5. Sponsoring wedstrijdbal – 150 euro  
   
 Vermelding sponsor voor aanvang van de thuiswedstrijd   
 Rugbybal getekend door spelers  
 
6. Vrije Gift 
 
 
 
De gekozen formule kan in drie schijven betaald worden, één per seizoen, oftewel in één keer voor 
de drie seizoenen samen.  
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SPONSOROVEREENKOMST - ORIGINEEL  
Tussen:  
sponsor  : ………………………………………………………………………  
adres  : ………………………………………………………………………  

: ………………………………………………………………………  
tel./fax  : ………………………………………………………………………  
email   : ..........................................................................  
verder genoemd: Sponsor  
 
en:  
 
(lid van RC Hasselt die zich namens RC Hasselt verbindt):  
naam   : ………………………………………………………………………  
Verder genoemd: Organisator  
 
Voorwerp van de overeenkomst: Sponsoring RC Hasselt 
  
Artikel 1:  
De sponsor kiest volgende formule (aanvinken wat past):  

o Sponsorformule Hoofdsponsor - 1500 euro  

o Sponsorformule Senior Executive - 1000 euro  

o Sponsorformule Executive - 500 euro  

o Sponsorformule partner - 250 euro  

o Sponsorformule wedstrijdbal - 150 euro  

o Sponsorformule vrije gift  

 
 
Artikel 2:  

De Rugby Club Hasselt verbindt zich ertoe als tegenprestatie de voorwaarden van de 
respectievelijke sponsorformule uit te voeren.  
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Artikel 3: 
 
De Sponsor verbindt zich ertoe het sponsor bedrag van …………… euro per jaar te betalen op het 
rekeningnummer BE66 9731 1125 0243 met vermelding sponsorovereenkomst. De betaling 
dient te gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de getekende sponsorovereenkomst. En 
dit gedurende ………………… jaar, te beginnen op ………………………...................... en eindigt van 
rechtswege op ……………………………… 
 
Artikel 4:  
 
De sponsor gaat akkoord dat hij/zij geen eigendomsrecht heeft op de goederen aangekocht met 
de gesponsorde gelden / materialen. 
 
Artikel 5: 
 
Het grafisch materiaal dient door de sponsor kosteloos aangebracht te worden. Dit kan via email 
naar info@rchasselt.be  en dien aangeleverd te worden in formaat “.eps” (vectorieel). U kan ook 
steeds uw logo via usb bezorgen aan een RC Hasselt lid. De publicatie naast het veld dient 
geleverd te worden op kosten van de sponsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te (plaats) ......................................... op (datum) ............................................  
 
Voor akkoord.  
 
 
Handtekening organisator       Handtekening sponsor 

  

mailto:info@rchasselt.be
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SPONSOROVEREENKOMST - KOPIE 
Tussen:  
sponsor  : ………………………………………………………………………  
adres  : ………………………………………………………………………  

: ………………………………………………………………………  
tel./fax  : ………………………………………………………………………  
email   : ..........................................................................  
verder genoemd: Sponsor  
 
en:  
 
(lid van RC Hasselt die zich namens RC Hasselt verbindt):  
naam   : ………………………………………………………………………  
Verder genoemd: Organisator  
 
Voorwerp van de overeenkomst: Sponsoring RC Hasselt 
  
Artikel 1:  
De sponsor kiest volgende formule (aanvinken wat past):  

o Sponsorformule Hoofdsponsor - 1500 euro  

o Sponsorformule Senior Executive - 1000 euro  

o Sponsorformule Executive - 500 euro  

o Sponsorformule partner - 250 euro  

o Sponsorformule wedstrijdbal - 150 euro  

o Sponsorformule vrije gift  

 
Artikel 2:  

De Rugby Club Hasselt verbindt zich ertoe als tegenprestatie de voorwaarden van de 
respectievelijke sponsorformule uit te voeren.  
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Artikel 3: 
 
De Sponsor verbindt zich ertoe het sponsor bedrag van …………… euro per jaar te betalen op het 
rekeningnummer BE66 9731 1125 0243 met vermelding sponsorovereenkomst. De betaling 
dient te gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de getekende sponsorovereenkomst. En 
dit gedurende ………………… jaar, te beginnen op ………………………...................... en eindigt van 
rechtswege op ……………………………… 
 
Artikel 4:  
 
De sponsor gaat akkoord dat hij/zij geen eigendomsrecht heeft op de goederen aangekocht met 
de gesponsorde gelden / materialen. 
 
Artikel 5: 
 
Het grafisch materiaal dient door de sponsor kosteloos aangebracht te worden. Dit kan via email 
naar info@rchasselt.be  en dien aangeleverd te worden in formaat “.eps” (vectorieel). U kan ook 
steeds uw logo via usb bezorgen aan een RC Hasselt lid. De publicatie naast het veld dient 
geleverd te worden op kosten van de sponsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te (plaats) ......................................... op (datum) ............................................  
 
Voor akkoord.  
 
 
Handtekening organisator       Handtekening sponsor 

  

mailto:info@rchasselt.be
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