
Samenvatting sponsorarrangementen 2022 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW  

Introductiearrangement 1 t.w.v. € 85,-  

op donderdagavond 

Eenmalig te gebruiken voor nieuwe sponsoren 

• 2 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). **  

• 1 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

Introductiearrangement 2 t.w.v. € 170,-  

op woensdag- en donderdagavond 

Eenmalig te gebruiken voor nieuwe sponsoren 

• Per avond 2 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). **  

• 1 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

Donateur | Vrijwillige bijdrage  

Naamsvermelding in bedankadvertentie    

 

Sponsorarrangement 1 t.w.v. € 425,- 

• Per avond 2 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

Sponsorarrangement 2 t.w.v. € 725,- 

• Per avond 4 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

Sponsorarrangement 3 t.w.v. € 900,- 

• 1 Ballonvaart.* 

• Per avond 4 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

•  Link op website SIBB naar uw website 

Sponsorarrangement 4 t.w.v. € 1000,- 

• Per avond 6 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website 

 

Sponsorarrangement 5 t.w.v. €1275,-  

• 2 Ballonvaarten.* 

• Per avond 4 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 10x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• 2 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website 

Sponsorarrangement 6 t.w.v. € 1950,- 

• 3 Ballonvaarten.* 

• Per avond 6 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 10x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Naamsvermelding in bedankadvertentie. 

• 2 toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

Sponsorarrangement 7 t.w.v. € 2450,- 

• 4 Ballonvaarten.* 

• Per avond 8 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 20x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Logo als sponsor in bedankadvertentie. 

• 4 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

Sponsorarrangement 8 t.w.v. € 3150,- 

• 6 Ballonvaarten.* 

• Per avond 10 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 20x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Logo als sponsor in bedankadvertentie. 

• 4 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

Sponsorarrangement 9 t.w.v. € 4500,- 

• 10 Ballonvaarten.* 

• Per avond 12 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 20x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Logo als sponsor in bedankadvertentie. 

• 6 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

• Link op website SIBB naar uw website 

Subhoofdsponsor t.w.v. € 9500,-  

• 14 Ballonvaarten.* 

• Per avond 14 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 20x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Logo in bedankadvertentie als subhoofdsponsor. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

• Branche exclusiviteit in Nightglow in relatie met deelname 

ballon 

• Logo als subhoofdsponsor op groot bord hoofdingang. 

• Logo als subhoofdsponsor op raambiljetten c.q. flyers. 

• Reclame-uiting in of nabij GENODIGDEN-tent (i.o.m 

bestuurslid). 

• 6 toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor t.w.v. € 18.500,- 

• 18 Ballonvaarten.* 

• Per avond 20 kaarten Genodigden-terras (inclusief parkeren). ** 

• Per avond 20x Ledschermreclame van 4 seconden.   

• Logo in bedankadvertentie als hoofdsponsor. 

• Link op website SIBB naar uw website. 

• Branche exclusiviteit in Nightglow in relatie met deelname 

ballon. 

• Logo als hoofdsponsor op raambiljetten c.q. flyers. 

• Logo als hoofdsponsor op groot bord hoofdingang. 

• Reclame-uiting in of nabij GENODIGDEN-tent (i.o.m 

bestuurslid). 

• Gereserveerde tafels en stoelen (max. 20) op GENODIGDEN-

terras. 

• 8 Toegangskaarten Sponsorbijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvullende sponsormogelijkheden 

 

Publiekstoegangskaarten  

Publiekstoegangskaarten zijn tegen een gereduceerd  

tarief t.w.v. € 4,50 (excl. 21% btw) te bestellen via het 

opgaveformulier in deze brochure. 

 

Groepsarrangement op woensdag of donderdag 

In overleg is in combinatie met arrangement 5 of hoger een 

groepsarrangement met GENODIGDEN-kaarten mogelijk voor  

€ 35,- (excl. 21% btw) p.p. 

 

LED-schermarrangementen   

(Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% btw) 

Maximale afname is de helft van het bedrag van de afgenomen 

sponsorovereenkomst. 

4 avonden 10x reclame van 4 seconden        € 120,-    

4 avonden 20x reclame van 4 seconden        € 240,- 

4 avonden 30x reclame van 4 seconden        € 360,- 

4 avonden 40x reclame van 4 seconden        € 480,- 

4 avonden 50x reclame van 4 seconden        € 600,- 

4 avonden 10x reclamefilm van 20 seconden € 600,- 

 

 Elke ballonvaart geldt voor 1 persoon en is incl.  

champagne en luchtvaartbewijs. Bij elke ballonvaart dient u een 

Genodigden-kaart aan uw passagier te verstrekken voor de 

toegang tot het terrein. 

 Passagiers dienen de leeftijd van minimaal 13 jaar te hebben 

en een minimale lengte van 130 cm. 

 

**    Kinderen van 8 jaar en ouder hebben een Genodigden-kaart 

nodig om toegang te krijgen tot het terras.  

 

**    Let op! Genodigden-kaarten en P-kaarten zijn datumgebonden 

i.v.m. de limitering van het aantal personen in de verkregen 

vergunning voor het evenement. 

  

**    De kaarten bieden toegang tot het Genodigden-terras. 

Consumpties zitten hier niet bij inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


