
Alle mogelijkheden voor u 

op een rijtje gezet

Hoenderdaal

            Sponsoring

• Vergroot uw naamsbekendheid
• Versterk uw imago
• Bereik uw doelgroep
• Voordelige sponsorpakketten
• Combineer met een lidmaatschap

Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen
Tel.: 0343-529333 - www.hoenderdaal.com

Gebruik sportfaciliteiten
Alle sponsorpakketten zijn uit te breiden met lidmaatschappen en/of knipkaarten voor het gebruik van de 
golf, fitness, tennis of squash. De kosten van het lidmaatschap en/of de knipkaart worden opgenomen in het  
sponsorbedrag. Op alle abonnementen en knipkaarten geven wij sponsoren 10% korting. Bovendien betaalt u 
geen inschrijfgelden. Graag maken wij voor u een voorstel op maat!

Sporthal sponsor
-  Reclamedoek sporthal 125x408cm of 125x488cm
- Vermelding sponsorbord entree
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

Squash sponsor
- Uw “eigen” squasbaan
- Vermelding sponsorbord entree
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 10x knipkaart squash
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

Fitness sponsor
- Presentatie op cardiotheater (tv in fitnesszaal)
- Vermelding sponsorbord entree
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 10x knipkaart fitness
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

Prijs: € 399,- per jaar

Prijs: € 499,- per jaar

Prijs: € 449,- per jaar

(exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)

(exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)

(exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)



Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen
Tel.: 0343-529333 - www.hoenderdaal.com Follow uS on Facebook & TwiTTerFind us on:

Health Center Hoenderdaal is een multifunctionele sportaccommodatie met golf, fitness, binnen- 

& buitentennis, squash, sporthal, sportcafé en vergaderzalen onder één dak. Jaarlijks passeren 

ongeveer 350.000 bezoekers onze deuren. Hierdoor is Hoenderdaal uitstekend geschikt voor het 

plaatsen van reclame uitingen van uw bedrijf. Wij bieden verschillende pakketten aan tegen zeer 

scherpe tarieven. Voor het tarief van één advertentie in een krant, bent u bij ons een jaar lang 

fysiek en online zichtbaar! 

Vergroot uw naamsbekendheid
Jaarlijks krijgen wij te maken met ongeveer 350.000 
bezoekers die allemaal in aanraking kunnen komen 
met de uiting van uw bedrijf. De sponsorpakketten van 
Hoenderdaal zorgen ervoor dat uw bedrijf op meerdere 
plaatsen zichtbaar is, zowel online als fysiek op de ac-
commodatie.

Verkrijg, behoud of verander het imago 
van uw bedrijf
Bewegen, sport, gezondheid en lifestyle zijn hot! Uw 
bedrijf relateren aan één of meerdere sporten op 
Hoenderdaal kan daarom een strategisch slimme keu-
ze zijn met betrekking tot het verkrijgen, behouden 

of veranderen van het imago van uw bedrijf. Doordat 
u met de verschillende pakketten op meerdere plaat-
sen in de accommodatie zichtbaar bent, is de attentie-
waarde hoog.

bereik uw doelgroep
Wilt u met uw reclame de actieve mens bereiken? Bij 
Hoenderdaal wordt een scala aan sporten bedreven. 
Misschien bevindt uw potentiële klant zich onder de 
golfers? Of zijn de leden van ons fitnesscentrum juist 
interessant voor u? Wij hebben diverse sponsorpakket-
ten waarbij u zelf kunt aangeven onder welke doelgroep 
uw bedrijf zichtbaar moet zijn. 

Driving range sponsor 
-  Uw “eigen” afslagplaats met 2 borden van 60x150cm
- Vermelding sponsorbord entree
- Vermelding sponsorbord golfbaan
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 10x knipkaart driving range
- 25% korting op huur vergaderzalen
-  10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

(exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)

De sponsorpakketten op een rij

Prijs: € 499,- per jaar

Golfbaan sponsor
-  Uw “eigen” hole met uiting op Teesign van 20x60cm
- Vermelding sponsorbord entree
- Vermelding sponsorbord golfbaan
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op  www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 10 greenfees 18 holes
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

                 
 (exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)

overig
- Voorkant golf scorekaart € 750,-
- Achterkant golf scorekaart € 500,-
-  Driving range ballen per 12.500 ballen € 1500 per jaar  

(minimaal 2 jaar)
-  Afstandsborden driving range € 2000,-  

(exclusief eenmalige kosten)

Prijs: € 749,- per jaar

Tennishal sponsor
-  Reclamedoek tennishal 125x408cm of 125x488cm
- Vermelding sponsorbord entree
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 10x knipkaart tennisbaan
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

(exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw)

Tennispark sponsor
-  Reclamedoek tennisbaan 85x260cm
- Vermelding sponsorbord entree
-  Presentatie op narrow casting systeem  

(tv schermen in horeca, entree en fitness)
- Link/logo op  www.hoenderdaal.com
- Uitnodiging jaarlijks sponsordiner
- 25% korting op huur vergaderzalen
- 10% korting op lidmaatschappen en geen inschrijfgeld

             (exclusief eenmalige kosten voor de uiting en exclusief btw) 

Prijs: € 499,- per jaar

Prijs: € 399,- per jaar

Hoenderdaal sponsoring


