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Wil je graag Berghem Bruist steunen, dan kan je deze editie kiezen uit meerdere opties. Je kan kiezen 

voor een uitgebreid pakket, maar ook een kleine bijdrage zonder zichtbaarheid is een optie. Helemaal 

nieuw is “Vriend van Berghem”. Hierbij betaal je jaarlijks een bedrag om Berghem Bruist te steunen en 

in ruil hiervoor krijg je een jaarlijkse brunch en een leuke attentie op het evenement. Heb je zelf een 

goed idee hoe je ons kan helpen of wil je meer informatie, vraag het ons gerust via 

info@berghembruist.nl. 

 

Goud 

Meerdere malen naamsvermelding in nieuwsbrief 

Naamsvermelding op flyer, deze wordt in heel Berghem verspreid 

Consumptiebonnen tijdens evenement - 30 stuks 

Naamsvermelding welkomstbord ingang evenement 

Naamsvermelding via omroep tijdens evenement 

Reclame op reclameborden langs de weg gedurende twee weken vooraf aan evenement 

Eigen reclame-uiting in overleg 

 

Zilver 

Meerdere malen naamsvermelding in nieuwsbrief 

Naamsvermelding op flyer, deze wordt in heel Berghem verspreid 

Consumptiebonnen tijdens evenement - 20 stuks 

Naamsvermelding welkomstbord ingang evenement 

 

Brons 

Meerdere malen naamsvermelding in nieuwsbrief 

Naamsvermelding op flyer, deze wordt in heel Berghem verspreid 

Consumptiebonnen tijdens evenement - 10 stuks 

 

Kraam 

Standaard afmeting kraam op het evenement 

Wenst u een grotere oppervlakte, vraag naar de mogelijkheden en de kosten 

 

Vriend van Berghem Bruist 

Elk jaar een verzorgde brunch 

Een leuke attentie (af te halen tijdens evenement) 

 

Vrijwillige bijdrage 

Steun Berghem Bruist met een bedrag naar keuze zonder verdere naamsvermeldingen of  

betrokkenheid bij het evenement. 
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o Ik kies voor Goud en betaal eenmalig het bedrag van €500,- 

 

o Ik kies voor Zilver en betaal eenmalig het bedrag van €350,- 

 

o Ik kies voor Brons en betaal eenmalig het bedrag van €150,- 

 

o Ik kies voor een kraam:  standaard kraam €100,-  

     andere afmeting  € ………. (bedrag en afmeting in overleg) 

 

o Ik kies voor een vrijwillige bijdrage en betaal eenmalig het bedrag van € ………. 

 

o Ik word “Vriend van Berghem Bruist” en betaal jaarlijks €50,- 

 

o Anders, nl …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsnaam  :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres  :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Logo op website Berghem Bruist   :   Ja / Nee  (gratis) 

Handtekening ondernemer    :  …………………………………………………  Datum  :  ………………………… 
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