Bestelformulier clubartikelen bedrukt met sponsorlogo

Bedrijven kunnen een team sponsoren door middel van de aanschaf van
clubartikelen in de huisstijl van Schagen United en bedrukt met het logo van
de sponsor(s).
De clubartikelen die bedrukbaar zijn betreffen: trainingsjas, trainingsshirt,
inloopshirt, sweater, sporttas, rugtas en fashion jas.
De overige clubartikelen worden niet bedrukt en zijn voor de sponsor(en) tegen dezelfde
prijs verkrijgbaar als voor de leden, dit betreffen: trainingsbroek, trainingsshort, workshort,
sokken en handdoek.
Clubartikel nr:
(zie prijslijst)
#

Initialen of Nummer
(in blokletters)

Omschrijving artikel:
(zie prijslijst)
Maat

Naam teamlid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*** Het is niet toegestaan om kleding zelf of in eigen beheer te laten bedrukken ***

Sponsor 1, positie logo:
Naam bedrijf
Adres en plaats
Contactpersoon
Mobiel nr.
E-mailadres
Sponsor 2 (indien van toepassing), positie logo:
Naam bedrijf
Adres en plaats
Contactpersoon
Mobiel nr.
E-mailadres
Kosten:
In de kosten zit een eenmalige reclamevergoeding voor de sponsoring ingerekend. De
clubartikelen komen in eigendom van de aanvrager. De minimale bestelgrootte is 8 stuks.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Logo:
Het bedrijfslogo dient in professionele formaat te worden aangeleverd dwz in eps, Ai of pdf
Het bedrijfslogo en dit volledig ingevulde formulier s.v.p. mailen naar:
peter@mutasport.nl en naar sponsoring@schagenunited.nl
Facturatie:
Facturatie vindt plaats via Muta Sport direct aan de sponsor(s).
Levertijd:
De levertijd is in de basis 2 weken als alle gegevens en het bedrijfslogo volledig zijn
aangeleverd. Er is een beperkte voorraad. Bij hoge vraag kan de levertijd daarom 6-8 weken
bedragen. Wacht dus niet tot het laatste moment!
Afleveren:
Er wordt met u een afleverafspraak gemaakt door Muta Sport

*** Het is niet toegestaan om kleding zelf of in eigen beheer te laten bedrukken ***

Prijslijst seizoen 2021-2022:
Clubartikel nr:

Omschrijving artikel:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trainingspak (jas+broek)
Trainingsjas
Trainingsbroek
Trainingsshirt
Trainingsshort
Workshort
Inloopshirt
Sokken
Keeperkous
Sweater
Fashion jas
Handdoek
Sporttas
Rugtas
Opdruk logo per stuk
Opdruk initialen/nummer per stuk

Prijs excl. BTW
(in euro’s)
50,00
37,50
20,00
22,50
8,26
16,53
22,50
6,61
6,61
25,50
57,50
8,22
32,50
27,50
6,00
2,95

*** Het is niet toegestaan om kleding zelf of in eigen beheer te laten bedrukken ***

