
 
 

Sponsoring KPB-ISA inclusief NKB 2023 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
KPB-ISA gaat dit jaar definitief van start met het in 2022 succesvol uitgeteste sponsormodel Goud, Zilver 
en Brons. Met dit sponsormodel bieden wij u de kans om als bedrijf zichtbaar te zijn in het vakblad Bomen, 
op de KPB-ISA website, de KPB-ISA Facebookpagina en tijdens onze Webinars en kennisbijeenkomsten.  
Wanneer u deelneemt aan dit sponsormodel sponsort u ook de Nederlandse Kampioenschappen voor 
Boomspecialisten (NKB) dat in 2023 op 11, 12 en 13 mei gehouden wordt. 
 
Sponsormogelijkheden:  

 
Goud  
• 1/2 pagina advertentie in het vakblad Bomen editie 62, 63, 64 en 65  
• Gedurende het gehele jaar vermelding als sponsor met groot bedrijfslogo op de startpagina van de  

KPB-ISA website  
• Zichtbaarheid tijdens Webinars en kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA in 2023 met een groot 

bedrijfslogo op de startpagina 
• Zichtbaarheid tijdens het NKB:  

Standruimte van 24 m² (een tent inclusief brandblusser dient u zelf te regelen) 
U kunt naar eigen inzicht de ruimte inrichten rond een van de 5 wedstrijdonderdelen 
Het plaatsen van twee vlaggen of twee spandoeken bij de masterklim op zaterdag 

• Groot bedrijfslogo op de NKB-poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA  
• Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en groot bedrijfslogo op de NKB-startpagina van de  

KPB-ISA website  
• Groot bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA 
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 2.200,- 
 
Zilver  
• 1/4 pagina advertentie in het vakblad Bomen in editie 62, 63, 64 en 65  
• Gedurende het gehele jaar vermelding als sponsor met middelgroot bedrijfslogo op de startpagina 

van de KPB-ISA website  
• Zichtbaarheid tijdens Webinars en kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA in 2023 met en middelgroot 

bedrijfslogo op de startpagina  
• Zichtbaarheid tijdens het NKB:  

Standruimte van 24 m² (een tent inclusief brandblusser dient u zelf te regelen) 
Het plaatsen van 2 spandoeken op het wedstrijdterrein 

• Middelgroot bedrijfslogo op de NKB-poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA  
• Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en middelgroot bedrijfslogo op de NKB-startpagina van de 

KPB-ISA website 
• Middelgroot bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA 
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 1.250,- 
 
 
 



Brons 
• 1/16 pagina advertentie in het vakblad Bomen in editie 62, 63, 64 en 65  
• Gedurende het gehele jaar vermelding als sponsor met klein bedrijfslogo op de startpagina van de 

KPB-ISA website  
• Zichtbaarheid tijdens het NKB:  

Standruimte van 24 m² (een tent inclusief brandblusser dient u zelf te regelen) 
Het plaatsen van 1 spandoek op het wedstrijdterrein  

• Klein bedrijfslogo op de NKB-poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA 
• Vermelding als sponsor in de sponsorlijst en klein bedrijfslogo op de NKB-startpagina van de website 

van de KPB-ISA 
• Klein bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA 
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 525,- 

 
Vrienden van het NKB 
• Een vriend van het NKB mag één spandoek ophangen in de vriendenboom 
• Klein bedrijfslogo op de NKB-poster in het vakblad Bomen van de KPB-ISA 
• Vermelding als vriend in de vriendenlijst en klein bedrijfslogo op de NKB-startpagina van de website 

van de KPB-ISA 
• Klein bedrijfslogo op de Facebookpagina van de KPB-ISA  
De kosten voor dit totaalpakket bedragen € 150,- 

 
 

Losse advertentiemogelijkheden 
Het is ook nog steeds mogelijk om een losse advertentie te plaatsen in ons vakblad Bomen.    
De mogelijkheden en kosten kunt u terugvinden op de website van de KPB-ISA.  
 
 

 
KPB-ISA website 
Facebookpagina  
Webinars en kennisbijeenkomsten.  

        NKB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sponsorovereenkomst KPB-ISA 2023 
 

De ondergetekenden, 
 

Kring Praktiserende Boomverzorgers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
registratienummer 40122468, hierna te noemen: KPB-ISA 
 

Contactpersoon : Erwin Reinhard 
Email  : secretaris@kpb-isa.nl 

      
Bedrijfsnaam : 
 
Contactpersoon : 
 
Afdeling  : 
 
Postadres : 

 
Plaats  : 
 
Telefoon  : 
 
Email  : 
 

Hierna te noemen: sponsor, verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
De KPB-ISA verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart het recht te aanvaarden om het vakblad 
Bomen, de website, Facebookpagina, Webinars kennisbijeenkomsten en het NKB van de KPB-ISA aan te 
wenden ter bekendmaking van haar producten of diensten. 

 
• Sponsorbedrag:                                                                                               

 
• Goud                € 2.200,- 
• Zilver                                  € 1.250,-  
• Brons    €    525,- 
• Vrienden van NKB 2023  €    150,- 

         
        Onze verenigingsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw.  

 
Aldus overeengekomen tussen de sponsor en de KPB-ISA, 

 
Sponsor       KPB-ISA 
Datum:       Datum: 
 
Handtekening:      Handtekening: 
Naam:       Naam:  



 
 
Voorwaarden sponsoring 
 

• De sponsorovereenkomst gaat in na betaling van de eerst termijn en ontvangst van uw bedrijfslogo in 
EPS-bestand 

• Het bedrag voor sponsoring Goud, Zilver en Brons wordt in 2 termijnen in rekening gebracht.  
De eerste termijn wordt gefactureerd na het tekenen van de sponsorovereenkomst.  
De tweede termijn wordt gefactureerd in juni nadat het NKB 2023 heeft plaatsgevonden.  

• Het bedrag voor sponsoring vrienden van het NKB wordt in 1 termijn in mei 2023 in rekening 
gebracht. 

• Wanneer de sponsor een prijs voor het NKB beschikbaar stelt dan kan de waarde van de prijs in 
mindering worden gebracht op de factuur tot een maximum van € 1.100,- voor Goud en € 630,- voor 
Zilver. 

• De organisatie van het NKB bepaald welke Gouden sponsor bij welk wedstrijdonderdeel op 
donderdag en vrijdag zijn of haar vlaggen of spandoeken mag plaatsen.  

• Indien u volgens uw overeenkomst recht heeft op advertentieruimte dan heeft u de mogelijkheid om 
voor iedere editie van het vakblad Bomen een andere advertentie aan te leveren. Als we voor de 
uiterlijke aanleverdatum geen andere advertentie ontvangen zullen we de voorgaande advertentie 
opnieuw plaatsen. De aanleverdatums zijn terug te vinden in onze advertentie- en sponsorbrochure.  

• Heeft u volgens uw overeenkomst recht op advertentieruimte maar wenst u een groter formaat 
advertentie dan is dit mogelijk indien hier ruimte voor beschikbaar is in het vakblad. Het verschil in 
prijs tussen de formaten betaalt u bij.  

 


