
Sponsormogelijkheden  
Cross For The Crocus  

 

19 februari 2017 

BEDRIJVEN TEAM 
Jouw bijdrage gaat 100% naar het goede doel 

 

Meld je als bedrijven team nu aan 
op onze website: 
 

www.crossforthecrocus.nl/bedrijven 
 
 

ZONDAG  
24 FEBRUARI 2019 

Rij mee in de strijd tegen kanker 
 

RIJ MET UW BEDRIJVENTEAM 
MEE VOOR  HET GOEDE DOEL    

10e EDITIE 

Ook in de editie 2019 is 
het mogelijk om bedrijven 
als team in te schrijven.  
 
Het biedt voor uw bedrijf 
de mogelijkheid voor 
teambuilding en om zich 
te profileren als een 
actieve, sportieve en 
maatschappelijk 
betrokken werkgever.  
 
En uw bedrijf steunt 
hiermee tegelijk het goede 
doel 

Een bedrijventeam bestaat 
uit  minimaal 3 
deelnemers. 
 
De prijs per deelnemer 
bedraagt slechts € 30,00. 

 

START – FINISH 
Clubhuis van De Jonge Renner 

Bredaseweg 119  
Oosterhout (NB) 



Deelname als bedrijventeam betekent, na ontvangst van het inschrijfgeld: 

 
• Het logo van het deelnemende bedrijf wordt op een speciale website pagina getoond. 
• 100% van het inschrijfgeld gaat naar het goede doel 
• Teamfoto (wordt digitaal aan u beschikbaar gesteld) 
• Vooraf worstenbrood of koek + koffie  
• Achteraf pasta schotel  / soep + stokbroodje / 3 drankjes 
 

Communicatie: 
• Informatie over uw bedrijf vermeld in de nieuwsbrief  
• Informatie over uw bedrijf op de website. 
• Aanmelden voor deelname als Bedrijventeam kan via de website. 
   (www.crossforthecrocus.nl/bedrijven) 
• Inschrijfformulier voor deelnemers binnen het bedrijf wordt verstrekt 
• Flyers en poster voor gebruik binnen uw bedrijf worden beschikbaar gesteld 
 
Voorwaarden voor deelname via bedrijventeams. 
1. Een bedrijventeam bestaat uit minimaal  3 deelnemers van personen ouder dan 15 
jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf. 
2. Een team betaalt € 30,00 inschrijfgeld per teamlid.  
Deze betaling geschiedt vooraf via een factuur. 
4. Betaling binnen 14 dagen na inschrijving ,  uiterlijk 19 februari 2019 ontvangen. 

Bedrijf / Organisatie: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

Contactpersoon: 

Telefoon: 

Emailadres: 


