
SPONSORINFORMATIE Team Albert Schweitzer ziekenhuis 

 
Hoofdsponsor: vanaf   € 2500,00 

- Team draagt de naam van het bedrijf. 

- Vermelding van naam en logo* groot achter op de kleding die tijdens de loop en de 

training door het gehele team gedragen wordt. 

- Grote vermelding met logo* op onze website (www.aszrunners.nl) met een link naar 

de eigen website. 

- Groepsfoto op onze website, met kleding waar naam en logo op staat.  

- Grote vermelding van naam en logo* op de vervoersmiddelen tijdens de run. 

- Dragen van vlag met logo* van het bedrijf bij de finish. 

- Mogelijkheid om foto en filmmateriaal te gebruiken voor promotie van het eigen    

bedrijf. 

Topsponsor: vanaf € 1000,00  

- Vermelding van logo* op de kleding die tijdens de loop en de training door het gehele 

team gedragen wordt. 

- Vermelding met logo* op onze website (www.aszrunners.nl) met een link naar de   

eigen website.  

- Vermelding van naam en logo* op de vervoersmiddelen tijdens de run (middelgroot) 

- Dragen van vlag met logo* van het bedrijf bij de finish.   

Subsponsor: vanaf € 250,00  

-     Vermelding met logo* op onze website (www.aszrunners.nl) met link naar eigen

  

  website. 

- Vermelding van naam en logo* op de vervoersmiddelen tijdens de run (klein). 

 

Donateur: tot € 250,00  

- Naamsvermelding op onze website. 

 

Vrienden: € 25 

-    Uw naam komt op de vriendenlijst te staan  

 

Additionele Sponsoring  

Naast de standaard sponsorpakketten kunnen wij u nog diverse andere sponsormogelijkheden 

aanbieden. Op deze pagina treft u er enkele aan. 

• Sponsoring van de cateringzaken voor onderweg, bijv. voedsel en/of drank.  

• Sponsoring van diverse materialen. 
Ons team heeft diverse zaken nodig zoals EHBO-doosjes, fiets reparatiesets enz 

 

* Logo graag aanleveren in EPS- of  PDF-bestand met bijhorend internetadres.   

 

Voor meer informatie en aanleveren van uw logo kunt u mailen naar: info@aszrunners.nl 
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http://www.aszrunners.nl/


Ja ik wil sponsor worden en dit goed doel steunen! 

 

Naam ________________________________ 

 

Adres ________________________________ 

 

Plaats _______________ Postcode _________ 

 

E-mail _______________________________ 

 

Tel nr  ______________ 

 

Soort sponsor: _________________________ 

 

Bedrag _______________________________ 

 
De ingevulde formulier gelieve naar ons te mailen info@aszrunners.nl of 

Versturen naar: Team Albert Schweitzer ziekenhuis 

                         Kinkelenburg 224 

                         3328 AL Dordrecht 
 
 

mailto:info@aszrunners.nl

