
Sponsoring

like ons op 
www.winterparadijsudenhout.nl



Het Winterparadijs Udenhout (WPU) is zo langzamerhand een begrip geworden 
in Udenhout en omstreken. In de dagen rondom Kerst en Oud en Nieuw weten 
duizenden mensen uit met name Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot 
onze ijsbaan te vinden. Jong en oud geniet van het schaatsplezier en de 
ontspannen momenten in de Stube en zo tovert u als sponsor steeds weer blije 
gezichten bij alle betrokkenen. 

Winterparadijs Udenhout: 
voor en door U(denhout)

WPU is een laagdrempelig winterevenement 
voor en door Udenhout met twee grote drijvende 
krachten: onze vrijwilligers en onze sponsoren! Dit 
onderscheidt ons van menig ander schaatsinitiatief 
en zorgt voor stabiliteit en continuïteit. En wij 
zitten natuurlijk niet stil. Ieder jaar gaan we een 
stapje verder, slijpen we de zaken bij en zorgen we 
voor meer professionaliteit… maar altijd met het 
oog op kleinschaligheid en toegankelijkheid voor 
iedereen. 

Zoals u van ons verwacht zetten we wederom een 
schitterende ijsbaan neer in onze comfortabele 
en gesloten hal. Daaromheen organiseren we 
diverse winterse activiteiten en evenementen, 
die alle inwoners uit de regio dichter bij elkaar 
brengen. We richten ons ook op educatie, sport 
en beweging: in de eerste week komen diverse 
basisscholen schoolschaatsen. 

Voor een evenement als dit zijn veel financiële 

middelen nodig. Regelmatig horen wij dat wij onze 
zaakjes goed op orde hebben en dat is ook zo, 
wat echter niet betekent dat wij onze zaken ook 
‘op het droge hebben’. Wij gaan voor continuïteit 
en voor de laatste loodjes van 2022 én het laten 
doorgaan van het Winterparadijs in 2023, doen 
wij een beroep op u als sponsor. 

Voor u ligt onze sponsorbrochure waarmee wij u 
willen informeren over het mogelijkheden om ons 
én UW evenement een warm hart toe te dragen. 
U bent reeds benadert of u zult binnenkort 
benadert worden, maar ook uw eigen initiatief 
wordt zeer gewaardeerd! Op voorhand wil ik u 
oprecht bedanken voor uw bijdrage, 

Met warme Wintergroet,
Stichting Winterparadijs Udenhout

Rob Swaans
Voorzitter
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Sponsorbedrag  € 5.000,-  € 999,-  € 499,-  € 299,-  € 149,-    

Afmeting zichtbaarheid 550 x 145 cm 400 x 100 cm 300 x 65 cm 150 x 65 cm   **  
via doek/bord

Eenmalige kosten  inclusief inclusief zeildoek € 90,- zeildoek  € 75,-
zeildoek / bord* zeildoek zeildoek  bord  € 200,- bord  € 150,-    **  

Mogelijkheid tot bijkopen  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  ** 
zichtbaarheid***
  
Vermelding bedrijfsnaam      Ja    
op verzamel zeildoek     Logo 40 x 30 cm  
      
Vermelding bedrijfsnaam  Ja        
op toegangskaarten

Plaatsing van logo op mini-  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  
maal 4 schermen in de hal.   

Plaatsing van logo op   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  
schermen in Stube 

Plaatsing van logo op   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  
website Winterparadijs  

Vermelding op Facebook   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  
pagina Winterparadijs 

10 rittenkaart voor   6 4 2   ** 
toegang tot de ijsbaan 

Dagkaart voor toegang     8 5 ** 
tot de ijsbaan

Toegangskaarten voor   8  4  4  2  2  **  
sponsoravond

Consumptiemunten  48  24  18  12 6 **
  
Korting bij 2 jarige  10%  10%  10%  10%  10% **   
overeenkomst**** 

Korting bij 3 jarige  15%  15%  15%  15%  15% **   
overeenkomst****      

*  Alleen van toepassing als er geen bord of doek is met de juiste afmeting of juiste informatie     
   

**  Afhankelijk van de waarde die u als sponsor levert in natura. Zie hiervoor uitleg Bartering     
   

***  Wanneer uw doek of bord afwijkend is van de standaard maat, wordt het pakket met de kleinste maat dat past binnen de maat van uw doek of 
bord gekoppeld en is de extra zichtbaarheid mogelijk tegen een meerprijs van 249 euro per m2.    

**** De inhoud van het sponsorpakket blijft minimaal hetzelfde. Indien pakketprijzen omlaag aangepast worden in 2023 en/of 2024 krijgt u 
de korting over de dan geldende pakketprijs. Indien de prijzen omhoog aangepast worden in 2023 en/of 2024 krijgt u de korting over de 
pakketprijs 2022.  
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Sponsorpakketten



Bartering

U kunt ons ook met uw producten of diensten ondersteunen. Hiervoor hebben wij een 
Bartering-formule bepaald. 
 
Om uw sponsorpakket te bepalen, willen wij graag weten wat de kosten zouden zijn indien u uw 
product of dienst aan ons factureert. Wij nemen vervolgens 25% van dit fictieve factuurbedrag 
en zetten dit om naar het dichtstbijzijnde sponsorpakket met een marge van + of - 10%. Valt 
er geen sponsorpakket binnen de marge, dan kunnen wij u eventueel een aanbod op maat doen. 
 
Bijvoorbeeld: U sponsort een facturatiewaarde van € 4000,-. Wij zetten dit om in een 
sponsorpakket met een waarde van € 1000,- (Platinum € 999,-). 
 
 

Maatwerk:

Uiteraard is het altijd mogelijk dat u als ondernemer Winterparadijs Udenhout wilt steunen 
zonder dat u bijdrage valt onder een van de eerder genoemde sponsormogelijkheden. Wij kijken 
graag met u wat de mogelijkheden zijn. 
Heeft u een bord of doek waarvan de maten afwijken van de maten in de vastgestelde 
sponsorpakketten? Of wilt u een groter bord of doek dan is vastgesteld in uw sponsorpakket? 
Dan kunt u extra zichtbaarheid bijkopen. De kosten hiervan zijn € 249,- per m2. 

Sponsoring:

Geweldig dat u Winterparadijs Udenhout wilt steunen! Graag verwelkomen wij u als sponsor 
tijdens de sponsoravond van Winterparadijs Udenhout op donderdag 15 december 2022. 
Tijdens deze avond kunt u uw collega-sponsoren ontmoeten en gezellig samen de avond 
doorbrengen in een winterse sfeer. De uitnodiging voor de sponsoravond ontvangt u bij de 
brief waarin wij de sponsoring bevestigen.
 
 

Arrangementen:

Weet u dat het ook mogelijk is om tijdens Winterparadijs Udenhout uw feestje te vieren? 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijfsborrel, een kerstborrel, nieuwjaarsreceptie of 
een jubileumfeestje. Dit geldt voor iedere ondernemer, maar als sponsor biedt Winterparadijs 
Udenhout u uiteraard een gepast arrangement. De ambiance waarin u met uw medewerkers 
zich dan bevindt, is een passend totaalplaatje. Naast een hapje, drankje en eventueel 
entertainment, kan iedere genodigde ook een rondje gaan schaatsen! Bent u benieuwd wat de 
mogelijkheden zijn? We leggen ze graag aan u uit. 
Mailt u dus naar horeca@winterparadijsudenhout.nl. 



1. Betaling van het sponsorbedrag dient binnen twee weken na 
verzending van de factuur, die digitaal verstuurd wordt, te 
geschieden op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

2. Over de inhoud van het pakket platina, goud, zilver of brons is 
niet te corresponderen. Wijzigingen of uitzonderingen in deze 
pakketten zijn in beginsel niet mogelijk. Eventueel, indien daarvoor 
naar de mening van Winterparadijs gegronde redenen zijn, kan een 
afwijkend sponsorpakket overeen worden gekomen in de vorm van 
een maatwerkpakket.

3. Bij sponsoring met een eigen bord of doek met een afwijkende 
maat, is over de inhoud van de sponsorpakketten platina, goud, 
zilver of brons niet te corresponderen, ongeacht de grootte van het 
doek of bord.

4. Alle overeengekomen sponsorpakketten, zowel ‘maatwerk 
sponsorpakketten’ als ‘reguliere sponsorpakketten’, worden 
bevestigd per e-mail in een bevestigingsmail (“de bevestigingsmail”). 
In deze bevestigingsmail wordt aan de sponsor verzocht om door 
middel van beantwoording van de bevestigingsmail te bevestigen 
dat het weergegeven sponsorpakket akkoord is. Indien de sponsor 
niet binnen 14 dagen na verzending van de bevestigingsmail op de 
bevestigingsmail reageert, gaat de sponsor akkoord met het in de 
e-mail weergegeven sponsorpakket. De sponsor ontvangt tijdens 
de sponsoravond, dat is de avond die voorafgaand aan opening 
van Winterparadijs wordt georganiseerd en waarvoor de sponsor 
uitgenodigd is, de consumptiebonnen voor de sponsoravond en de 
schaatskaarten waar de sponsor op grond van het overeengekomen 
sponsorpakket recht op heeft.  Wanneer de sponsor op de 
sponsoravond verhinderd is en derhalve voornoemde schaatskaarten 
niet in ontvangst kan nemen, kan de sponsor de kaarten gedurende 
het evenement bij de kassa alsnog in ontvangst nemen. De sponsor 
dient hiervoor de bevestigingsmail bij de kassa te overleggen. 
Winterparadijs zal de schaatskaarten niet naar de sponsor brengen, 
opsturen of bezorgen. De consumptiebonnen voor de sponsoravond 
die niet zijn opgehaald, komen te vervallen. 

5. Bij sponsoring in natura of door het ter beschikking stellen van 
een prijs voor een loterij zal de sponsor geen factuur ontvangen 
of bevestigingsmail ontvangen. De onderhavige voorwaarden van 
deelname zijn desondanks ook op sponsoring zoals bedoeld in dit 
artikel van toepassing. 

6. De sponsor dient binnen 14 dagen na ontvangst van de 
bevestigingsmail het logo van de sponsor als .eps of .ai bestand 
full colour aan te leveren via het e-mailadres communicatie@
winterparadijsudenhout.nl. Dit in verband met de gebruikmaking 
van het logo door Winterparadijs voor de bekendmaking van de 
sponsoren.

7. Wanneer de sponsor een doek of bord wil laten maken door 
Winterparadijs, is de sponsor verplicht om het logo en de juiste 
gegevens aan te leveren die de sponsor op het bord of doek wil 
laten plaatsen. Voornoemde gegevens dienen bij Winterparadijs 
in het bezit te zijn binnen 14 dagen na verzending van de factuur. 
Aanlevering graag via het e-mailadres genoemd in artikel 6. Indien 
de factuur niet tijdig is betaald, dan wordt het bord of doek niet 

gemaakt. De factuur blijft wel verschuldigd. Het bestand met logo 
en/of gegevens moet aangeleverd worden als .eps of .ai bestand.

8. Over de plaats waar het bord of doek komt te hangen, valt niet te 
corresponderen met Winterparadijs; deze plaats wordt uitsluitend 
bepaald door Winterparadijs. Het bord of doek kan zowel in de hal 
als buiten de hal worden geplaatst.  

9. Heeft de sponsor reeds een bord of doek in eigen beheer, dan dient 
de sponsor  dit bord of doek, na betaling van de factuur, uiterlijk 
de maandag voor aanvang van het evenement te hebben gebracht 
bij de locatie waar de ijsbaan wordt neergelegd. Is de factuur niet 
binnen de gestelde betalingstermijn, dan wel uiterlijk maandag voor 
aanvang van de opening ijsbaan, betaald, dan zal het bord of doek 
niet worden opgehangen.

10. Is het bord of doek van de sponsor in bewaring bij Winterparadijs 
dan zal Winterparadijs zorg dragen voor het correct ophangen 
van het bord of doek. Is de factuur niet binnen het gestelde 
betalingstermijn, dan wel uiterlijk maandag voor aanvang van de 
opening ijsbaan, betaald, dan zal het bord of doek niet worden 
opgehangen.

11. Is het bord of doek van de sponsor in gedurende de bewaring 
bij Winterparadijs beschadigd, dan zal Winterparadijs er zorg 
voor dragen dat het bord of doek wordt hersteld dan wel dat een 
nieuw bord of doek wordt gemaakt, zulks ter beoordeling van 
Winterparadijs. De kosten hiervoor komen voor rekening van 
Winterparadijs.  

12. Is het bord of doek van de sponsor in bewaring bij Winterparadijs 
verouderd waardoor logo en/of gegevens niet meer kloppen 
en er een nieuwe bord gemaakt moet worden, dan dient dit 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur gemeld te 
worden bij Winterparadijs. Wijziging van gegevens kunnen per 
e-mail aangeleverd worden via het e-mailadres sponsoring@
winterparadijsudenhout.nl. Tevens dient bij Winterparadijs binnen 
14 dagen na ontvangst van de factuur het juiste logo en/of juiste 
gegevens aangeleverd te worden als .eps of .ai bestand, zodat 
Winterparadijs kan zorg dragen voor een nieuw bord of doek. 
Aanlevering graag via het e-mailadres genoemd in artikel 6. 
De kosten hiervan worden bij de sponsor in rekening gebracht. 
Wanneer de factuur van sponsoring en/of de factuur voor de kosten 
van het bord of doek niet tijdig zijn betaald, zal er geen nieuw bord 
of doek worden gemaakt en opgehangen.

13. Aangezien Winterparadijs pas doorgang kan vinden indien er 
voldoende sponsorgeld bijeen is gebracht, is het ten tijde van het 
overeenkomen van de sponsoring nog niet zeker of Winterparadijs 
komende winter daadwerkelijk doorgang zal vinden. De 
bevoegdheid tot het nemen van de beslissing over de defi nitieve 
‘go’ ligt uitsluitend bij het bestuur van Stichting Winterparadijs 
Udenhout. Indien Winterparadijs komende winter geen doorgang 
vindt, zal de sponsorovereenkomst worden ontbonden en zullen 
partijen elkaar niet aansprakelijk stellen voor schade en kosten in 
de ruimste zin van het woord.

14. Winterparadijs is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade 
aan de zijde van de sponsor. 

Voorwaarden van deelname:

Stichting Winterparadijs Udenhout - sponsoring@winterparadijsudenhout.nl• Alle bedragen in dit sponsorpakket zijn exclusief BTW.• Alle rittenkaarten of dagkaarten is inclusief schaatsverhuur.

Winterparadijs Udenhout is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typfouten – versie 2022-10.1

www.winterparadijsudenhout.nl


