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Wat is de Broekhuis Clubbonus?

Broekhuis draagt lokale sportverenigingen een warm hart toe. Daarom zijn wij sponsor van veel clubs, 
van voetbal tot korfbal, van tennis tot schaatsen, van zwemmen tot hockey. Met de Broekhuis Clubbonus stellen 
wij geld beschikbaar voor de club wanneer een verenigingslid of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis klant 
wordt of blijft.

Is er bij jullie op de vereniging behoefte aan nieuwe tennisnetten? Is jullie kunstgras toe aan vervanging? 
Of sparen jullie al lange tijd voor de verbouwing van het clubhuis? Door actief deel te nemen aan de Broekhuis 
Clubbonus lukt het uw vereniging om dit doel sneller te bereiken! 

Een sympathieke win-win situatie voor iedereen! 

Inmiddels maken ruim 100 verenigingen gebruik van de Broekhuis Clubbonus. 

Broekhuis Clubbonus

Wanneer stort Broekhuis geld in de clubkas?

€ 150,- bij de koop van een auto  
 (nieuw, gebruikt, lease)  - dit geldt voor alle 13 Broekhuis merken

€ 15,- bij onderhoud 
 met een factuurbedrag hoger dan € 100,-  ongeacht het automerk

€ 25,- bij schadeherstel 
 met een schadebedrag hoger dan € 500,-  ongeacht het automerk

Hoe kun je je aanmelden voor de clubbonus?

Interesse om deel te nemen aan de Broekhuis Clubbonus? Neem dan contact op met Gerhard van de Pol via  
gerhard.vandepol@broekhuis.nl. 

Wat wordt er verwacht van de vereniging?

Wij vragen u om de Broekhuis Clubbonus actief naar uw leden te communiceren en hen te enthousiasmeren 
voor deze win-win situatie. Wij stellen hiervoor diverse promotiematerialen beschikbaar.
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Een verenigingslid of ouder van een jeugdlid is bij Broekhuis geweest! En dan?

Het verenigingslid of ouder van een jeugdlid hoeft niet bij Broekhuis aan te geven dat hij gebruik wil maken 
van de Broekhuis Clubbonus, dit kan online. Na het bezoek (koop/lease, onderhoud, schadeherstel) geeft hij 
via broekhuis.nl/clubbonus aan dat hij bij Broekhuis is geweest met naam, kenteken, Broekhuis vestiging en 
natuurlijk de verenigingsnaam. De penningmeester van de verenging krijgt hier een kopie van. 
 
Eens per kwartaal maakt Broekhuis samen met de penningmeester van de vereniging de balans op en wordt het 
uiteindelijke sponsorbedrag uitgekeerd.

Speciale evenementen

Om de samenwerking tussen beide partijen nog unieker en aantrekkelijker te maken bieden wij u de kans om 
een aantal speciale evenementen te organiseren op de vereniging: 
 Carpool activatie; 
 Broekhuis stelt een auto beschikbaar om in te zetten bij uitwedstrijden; 
 Clinic met een van onze ambassadeurs; 
 Workshop met een onze ambassadeurs; 
 Fotomoment met een van onze ambassadeurs.

Wij kijken graag samen met u wat er past bij uw vereniging en evenement. 
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Promotiematerialen

Alle uitingen kunnen worden aangepast met het verenigingslogo en specifieke sportafbeelding. 
In het sponsorcontract wordt vastgelegd welke materialen er worden ingezet om de Broekhuis Clubbonus te 
promoten. 

Hieronder een overzicht van beschikbare promotiematerialen. 

Reclamebord

Reclamebord impressie
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Poster

Barometer   

Samen voor 
de winst!

Ga naar 
broekhuis.nl/clubbonus

bij aankoop van een auto of het 
afsluiten van een leasecontract

bij schadeherstel met een 
schadebedrag hoger dan € 500,-

bij onderhoud met een factuur- 
bedrag hoger dan € 100,-

€ 150,- 

€ 25,- 

€ 15,- 

Een auto aangeschaft, voor onderhoud geweest
of schade laten herstellen bij Broekhuis?
Ga dan naar broekhuis.nl/clubbonus en vul jouw 
naam en kenteken in!  

Ga naar Broekhuis en sponsor onze club

Ga naar 
broekhuis.nl/clubbonus

€ 200,- 

€ 400,- 

€ 300,- 

€ 500,- 

€ 700,- 

€ 900,- 

€ 600,- 

€ 800,- 

€ 1.000,- 

Spaar mee voor

€ 100,- 

Ga naar Broekhuis en sponsor onze club

Flyer

Samen voor 
de winst!

Ga naar Broekhuis en sponsor onze club

Ga naar 
broekhuis.nl/clubbonus

bij aankoop van een auto of het 
afsluiten van een leasecontract

bij schadeherstel met een 
schadebedrag hoger dan € 500,-

bij onderhoud met een factuur- 
bedrag hoger dan € 100,-

€ 150,- 

€ 25,- 

€ 15,- 

Een auto aangeschaft, voor onderhoud geweest
of schade laten herstellen bij Broekhuis?
Ga dan naar broekhuis.nl/clubbonus en vul jouw 
naam en kenteken in!  
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Narrowcasting

Narrowcasting
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Kant en klare posts voor social media

Websitebanners
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Koffiebeker

Polo’s voor barmedewerkers

Samen
voor  de 

winst!
broekhuis.nl/clubbonus

Trainingshesjes voor jeugdteams
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Voorbeeldcontract:

Broekhuis draagt uw vereniging graag een warm hart toe door:

 f Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto
(nieuw, gebruikt, lease). Dit geldt voor alle Broekhuis merken. Zie broekhuisgroep.nl 

 f Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- bij onderhoud met 
een factuurbedrag hoger dan € 100,-.  Alle merken kunnen door Broekhuis 
worden onderhouden.

 f Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- bij het herstellen van schade aan de auto 
 f met een factuurbedrag hoger dan € 500,-. Alle merken kunnen door Broekhuis Autoschade worden hersteld!

(Verenigingsnaam) helpt de Clubbonus te promoten door:    

Als aftrap een bericht in het clubblad naar haar leden. 
De tekst wordt door Broekhuis aangeleverd. 

 f Vermelding in de nieuwsbrieven

 f Advertentie in iedere uitgave van het clubblad (1/2 pagina)

 f Vermelding op de website

 f Sponsorbord op de accommodatie

 f Wedstrijdshirts voor de JO 10-1 met logo vermelding

 f Poster / flyers op de accommodatie 

Broekhuis stelt trainingshesjes beschikbaar en koffiebekers.

Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd. 

Voor akkoord       Datum:

Sponsorovereenkomst 

Inzake de Broekhuis Clubbonus voor
 (Verenigingsnaam)

Ga naar 
broekhuis.nl/clubbonus


