
Brons – Pakket : € 50,00(excl. BTW) 

 

 

□ Vermelding van uw bedrijfslogo op de website          

    van de Haagse Tennishoek 

□  Vermelding op de FB pagina /Instagram 

□ Vermelding van uw logo op het sponsorscherm  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Specificaties…     

- Logo wordt aangeleverd in      

       hoogwaardige resolutie 

    Bestandspecificaties ( CMYK of JPEG ) 

Haagse Tennishoek 



Zilver – Pakket : € 200,00(excl. BTW)  

 

□ Een spandoek met uw bedrijfslogo aan de omheining    

    van de tennisbaan afmetingen / 1op 1,5 meter 

□ Vermelding van uw bedrijfslogo op de website van de  

    Haagse Tennishoek 

□  Vermelding op de FB pagina / Instagram 

□ Vermelding van uw logo op het sponsorscherm  

□ Contract van 3 jaar aan €200 per jaar  

 

    

 

 

  

 

  

 

    Spandoek Specificaties… 

- Logo wordt aangeleverd in         

        hoogwaardige resolutie 

- Aangeleverd door HTH 

Bestandspecificaties ( CMYK of JPEG ) 

 

Haagse Tennishoek  



Goud – Pakket : € 300,00(excl. BTW) 

 

□ Een spandoek met uw bedrijfslogo aan de omheining  

   van de tennisbaan afmetingen / 1 op 3 meter 

□ Vermelding van uw bedrijfslogo op de website van de  

    Haagse Tennishoek 

□  Vermelding op de FB pagina / Instagram 

□ Vermelding van uw logo op het sponsorscherm  

□ Contract van 3 jaar aan €300 per jaar  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Spandoek Specificaties… 

- Logo wordt aangeleverd in         

        hoogwaardige resolutie 

- Aangeleverd door HTH 

Bestandspecificaties ( CMYK of JPEG ) 

 

Haagse Tennishoek  



Diamant – Pakket : € 600,00(excl.BTW)  

 

□ Een spandoek met uw bedrijfslogo aan de omheining    

    van  de tennisbaan   afmetingen / 1 op 3 meter 

□ Vermelding van uw bedrijfslogo op de website van de  

    Haagse Tennishoek 

□  Vermelding op de FB pagina / Instagram 

□ Vermelding van uw logo op het sponsorscherm 

□ 2 Kaarten BBQ  dubbeltornooi 

□ Familie Abonnement 

□  Contract van 3 jaar aan €600 per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spandoek Specificaties… 

- Logo wordt aangeleverd in         

        hoogwaardige resolutie 

- Aangeleverd door HTH 

Bestandspecificaties ( CMYK of JPEG ) 

 

Haagse Tennishoek  



Platina – Pakket : € 1000,00(excl.BTW) 

 

□ Een spandoek met uw bedrijfslogo aan de omheining    

    van  de tennisbaan   afmetingen / 1 op 3 meter 

□ Een spandoek met uw bedrijfslogo op het tennisnet    

□ Vermelding van uw bedrijfslogo op de website /            

    FB pagina / Instagram van de Haagse Tennishoek 

□  Een terrein wordt vernoemd naar uw bedrijf 

□ Vermelding van uw logo op het sponsorscherm 

□ 2 Kaarten BBQ  dubbeltornooi 

□ Familie Abonnement 

□  Contract van 3 jaar aan €1000 per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Spandoek Specificaties… 

- Logo wordt aangeleverd in         

        hoogwaardige resolutie 

- Aangeleverd door HTH 

Bestandspecificaties ( CMYK of JPEG ) 

 

Haagse Tennishoek  



   Teambuilding@Haagse  

Sponsor op maat … 

 

Graag stellen we een pakket op maat voor u samen na 

een kennismakend gesprek 

Bv. Hoofdsponsor, Tornooisponsor,… 

 

 

Als sponsor van de Haagse Tennishoek bieden we je een 

succesformule om vrienden of medewerkers voordelig 

kennis te laten maken met tennis op de Haagse. 

Inbegrepen in dit pakket: 

- 2 u vrij spelen 

- Menu* ( aangeboden in The Deuce ) 

° Aperitief bij ontvangst 

° Voorgerecht 

° Hoofdgerecht 

° Dessert of Koffie 

Te nemen voor minimaal 8 personen 

€ 40 per persoon 

*Mogelijkheid om menu aan te passen tegen meerprijs 


