
 

 

ROTCYP Sponsor Voorwaarden 2017 

Wij sponsoren uw team voor de ROTCYP daarvoor hebben wij afspraken gemaakt omtrent de te 

leveren kleding, de sponsorprijs en de tegenprestatie.  

Dit zijn onze sponsor voorwaarden. Wilt u deze doornemen en uw akkoord geven? 

 Wij ontvangen graag uw factuur naam en adres, het aflever adres voor de kleding (geen 

postbus) en de naam en telefoonnummers van onze contact personen binnen uw team. 

 Wij leveren paskleding zodat uw teamleden de juiste maat kleding kunnen doorgeven. 

Hiervoor rekenen wij 25 euro porto en behandelkosten. U ontvangt tevens een factuur voor 

de paskleding. 

 Door het plaatsen van een paskleding order gaat u een sponsor overeenkomst aan met ons. 

Indien u na het ontvangen van de paskleding afziet van het plaatsen van een sponsor order 

worden er 250 euro kosten in rekening gebracht. 

 Nadat u de kleding gepast heeft kunt u de maten per e-mail doorgeven en plaatsen wij de 

order. De paskleding die u nodig heeft in de uiteindelijk order houdt u, de maten die u niet 

nodig heeft dienen binnen 5 werkdagen na doorgeven van de maten retour gestuurd te 

worden. Wij crediteren de retour gekomen paskleding binnen 14 dagen na ontvangst. 

 Na het plaatsen van de sponsor order kunt u niet zomaar een maat wijzigen, een artikel 

bijbestellen of ruilen. Indien u dit toch wilt doen helpen wij u zo goed mogelijk. De kosten per 

artikel zijn 15 euro met een minimum van 40 euro. Houdt u er rekening mee dat ruilen soms 

ook niet lukt.  

 De door u bestelde kleding wordt door ons eenmalig (zonder kosten) verzonden naar een 

adres van uw keuze. (Vaak gaat de kleding rechtstreeks naar een drukker). Indien er 

meerdere zendingen zijn kunt u die afhalen in de winkel of wij kunnen deze opsturen. 

Hiervoor worden dan porto kosten in rekening gebracht van 15 euro per doos. 

Zeilkleding website, prijzen en beschikbaarheid 

 Er is een speciale website waar u de ROTCYP sponsor zeilkleding kunt bekijken, hier een LINK 

naar die pagina.  

 De prijzen op deze website zijn uitsluitend geldig voor ROTCYP 2017 teams. 

 De prijzen van de zeilkleding pakketten zijn alleen geldig bij minimaal 12 sets. 

 Indien u als team een sponsor pakket afneemt kunt u ook bijpassende accessoires kopen met 

de sponsor korting. 

 Minimum afname van zeilkleding accessoires is 12 stuks per type. 

 Beschikbaarheid van zeilkleding is vaak lastig. Er kan een maat of kleur op zijn waardoor wij 

een bepaald product niet meer kunnen leveren. Wij geven duidelijk aan wanneer wij 

bepaalde kleding niet kunnen leveren en indien dat voorkomt bieden wij u ook een 

alternatief aan. 

https://www.zeilkleding.nl/catalogsearch/result/?q=rotcyp


 

 Ziet u een product dat uw team graag wilt hebben reageer dat direct om teleurstelling te 

voorkomen. 

Uw tegenprestatie 

Graag bespreken wij uw tegenprestatie persoonlijk (of per telefoon). 

 U ‘liked’ onze zeilkleding facebook pagina en schrijft na de race een review op onze facebook 

pagina 

 U stuurt ons uiterlijk 1 week na de race een foto van uw team waarbij onze zeilkleding gedragen 

wordt. Deze foto kunnen wij op onze website of onze facebook pagina plaatsen 

 Wij doen de deelnemers voor de race een eenmalige, vrijblijvende, aanbieding met een 

zeilkleding product. U kunt deze aanbieding zelf naar de deelnemers mailen  

Wilt u deze voorwaarden doorlezen, ondertekenen en retour sturen aan ons. Een scan van dit 

document is hiervoor voldoende. 

Wij zijn akkoord met deze sponsor voorwaarden: 

Datum: 

Team naam: 

Uw naam : 

Handtekening: 


