
 

 

 

 

 

 

Pakket 

 
Lautaret 

€ 100,- 

Pakket 

 
Glandon 
€ 250,- 

Pakket 

 
Croix�de�Fer 

€ 350,- 

Pakket 

 
Galibier 
€ 500,- 

Pakket 

 
Alpe d’Huez 

€ 1.000,- 

 

100% Donatie  

Alpe d’HuZes* 

 

100% Donatie  

Alpe d’HuZes* 

 

100% Donatie  

Alpe d’HuZes* 

 

100% Donatie  

Alpe d’HuZes* 

 

100% Donatie  

Alpe d’HuZes* 

 

Logo (sticker) op vrachtwagen �    � 

Logo op poloshirt 
(geborduurd/geassembleerd**) 

 �   � 

Logo op jas 
(geborduurd/geassembleerd**) 

  �  � 

Logo op wedstrijdshirt    � � 

 
Bedrijfsnaam met hyperlink op de 
sponsorpagina van Alpe d’HuZes 
www.opgevenisgeenoptie.nl 
 

    � 

Logo op actiepagina van 
deelnemer/ team 

� � � � � 

Logo op website Alpe du Best 
www.alpedubest.nl  

� � � � � 

 

* De sponsor ontvangt een factuur van de donatie via de actiepagina van de deelnemer. Deze donatie kent geen BTW plicht. De stichting 
Alpe d’HuZes is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI geregistreerd onder nummer 8168.54.853) aangemerkt waardoor uw 
donatie fiscaal aftrekbaar is! 

 

** Reklatex B.V. uit Eindhoven sponsort het borduren/assembleren*** (*** afhankelijk van het beste resultaat) van alle logo’s. 

 

De deelnemers/vrijwilligers van de teams van Alpe du Best nemen de kosten voor de aanschaf van het polo shirt en jas voor eigen 

rekening.  

 

Als sponsor kun je een of meerdere kledingstukken uit het gekozen sponsor- pakket tegen kostprijs bijbestellen. Vraag aan het team(lid) 

waaraan je de donatie doet naar de mogelijkheden. 

Sponsorpakketten 
Alpe du Best 2016 



Sponsorpakketten Alpe du Best 2016
 
De organisatie van Alpe d’HuZes heeft sinds 
een aantal jaren sponsorpakketten 
samengesteld die beginnen vanaf € 500, � 

(zie website www.opgevenisgeenoptie.nl). 
De teams van Alpe du Best realiseren zich 
dat een bedrag van € 500,� voor veel 

bedrijven heel veel geld is, maar dat er ook 
bedrijven zijn die een wat groter budget 
kennen voor het ondersteunen van goede 
doelen. Dat is de reden waarom wij zelf 
sponsorpakketten hebben samengesteld 
die variëren van € 100,� tot € 1.000,� zodat 
alle geïnteresseerde bedrijven, met elk 
budget, deze actie kunnen steunen en 
daarvoor exposure terugkrijgen. Hieronder 
beschrijven wij de verschillende 
mogelijkheden.  
 
De pakketten hebben de naam gekregen van een 
bergpas in de Franse Alpen. De bergpassen zijn 
bekend van de Rond van Frankrijk en liggen in 
de buurt van de Alpe d’Huez, de berg waar op 2 
juni het evenement gaat plaatsvinden. 

 

Pakket – Col du Lautaret 
 

 
 
De Col du Lautaret is een bergpas in de Franse 
Alpen. De bergpas is vooral bekend vanwege 
wieleretappes in de Ronde van Frankrijk. Om de 
Zuidzijde van Col du Galibier te beklimmen moet 
men eerst de Col du Lautaret bedwingen. 
Hoogte: 2.058 m.  
 
Bijdrage van € 100,�. Uw logo wordt samen 
met circa 300 andere bedrijven geplaatst op een 
vrachtwagen. Deze vrachtwagen is van 
Aannemer Fried van Laar en rijdt in de periode 
van maart tot en met december 2016 door 
geheel Nederland. U ontvangt hiervoor indien 
wenselijk een factuur. Naast op de vrachtwagen 
zal uw logo ook exposure hebben op de 
volgende wijzen: 
• Logo op de actiepagina van deelnemer/ 

team. 
• Logo op www.alpedubest.nl  

 

 

Pakket – Col du Glandon 
 

 
 
De Col du Glandon is een bergpas in de Franse 
Alpen. De bergpas is vooral bekend vanwege 
wieleretappes in de Ronde van Frankrijk. Hoogte 
1.924 m.  

 
Bijdrage van € 250,�. Uw logo wordt samen 
met circa 30 andere bedrijven geplaatst op het 
polo (zie foto voorgaande pagina). Het polo 
wordt door alle deelnemers en begeleiders van 
teams Alpe du Best (50 personen) gedragen 
tijdens alle sponsoracties, tijdens het verblijf in 
Frankrijk en zal exposure blijven houden indien 
de personen het polo dragen in hun vrije tijd. U 
ontvangt hiervoor indien wenselijk een factuur. 
Naast op het polo zal u logo ook exposure 
hebben op de volgende wijzen: 

• Logo op de actiepagina van 
deelnemer/ team 

• Logo op www.alpedubest.nl  
 

 

 
Pakket – Col de la Croix�de�Fer 
 

 
 
Col de la Croix;de;Fer (Bergpas van het IJzeren 
Kruis) is een bergpas in de Franse Alpen. De 
bergpas verleent zich als passage tussen de 
departementen Savoie en Isère. Het is vooral 
bekend geworden als beruchte bergpas in de 
wieleretappes van de Ronde van Frankrijk. 
Hoogte: 2.068 m 
 
Bijdrage van € 350,�. Uw logo wordt samen 
met ± 30 andere bedrijven geplaatst op een jas 
(zie bovenstaande foto). Deze jas wordt door 
alle deelnemers en begeleiders van teams Alpe 
du Best (50 personen) gedragen tijdens alle 
sponsoracties, tijdens het verblijf in Frankrijk en 
zal exposure blijven houden indien de personen 
de jas dragen in hun vrije tijd. U ontvangt 
hiervoor indien wenselijk een factuur. 
Naast op de jas zal uw logo ook exposure 
hebben op de volgende wijzen: 

• Logo op de actiepagina van 
deelnemer/ team 

• Logo op www.alpedubest.nl  
 
 

 
Pakket – Col du Galibier 
 

 
 
De Col du Galibier is een bergpas in de Franse 
Alpen. Hij verbindt Saint;Michel;de;Maurienne 
en Braincon via de Col du Télégraphe in het 
noorden en de Col du Lautaret in het zuiden. 
De pas is in de winter gesloten. Ook deze 
bergpas is bekend uit de Ronde van Frankrijk. 
Hoogte: 2.645 m 

 

 
Bijdrage van € 500,�. Dit pakket wordt 
geïnitieerd door de organisatie van Alpe 
d’Huez. Voor een bedrag van € 500,; wordt 
uw logo geplaatst op de achterzijde van het 
wedstrijdshirt van de organisatie (zie foto 
voorgaande pagina). Elk team bestaat uit 
maximaal 10 deelnemers. Per team is er de 
mogelijk tot het plaatsen van maximaal 16 
shirtsponsoren. We hebben dus met de 4 
teams 64 vlakken beschikbaar. Naast op 
het wedstrijdshirt zal uw logo ook exposure 
hebben op de volgende wijzen: 

• Logo op de actiepagina van 
deelnemen/ team 

• Logo op www.alpedubest.nl 
 
 

 
Pakket – Alpe d’Huez 

 

 

 
 

Alpe d’Huez is een wintersportoord in de 
Franse Alpen. Het ligt op 1860 meter 
hoogte, op de flanken van de berg Pic 
Blanc in het departement Isère. Het bekend 
geworden als aankomst in de Ronde van 
Frankrijk. Omdat in het verleden veel 
Nederlandse wielrenners op deze berg een 
etappe in de Ronde van Frankrijk hebben 
gewonnen wordt het ook wel de 
Nederlandse berg genoemd. Hoogte: 1.860 
m 

 
Bijdrage van € 1.000,�. Uw logo wordt 
geplaatst op de vrachtwagen, het polo, de 
jas en het wedstrijdshirt (zie bijgaande 
foto’s en bovenstaande omschrijving). Dit 
pakket omvat dus zowel het pakket 
Lautaret, Glandon, Croix;de;Fer als Galibier 
en levert u een voordeel op van maar liefst 
€ 200,;. U ontvangt hiervoor indien 
wenselijk een factuur. Naast op de 
vrachtwagen, polo, jas en wedstrijdshirt zal 
uw logo ook exposure hebben op de 
volgende wijzen: 
• Bedrijfsnaam met hyperlink op 

sponsorpagina 
www.opgevenisgeenoptie.nl 

• Logo op de actiepagina van 
deelnemer/ team 

• Logo op www.alpedubest.nl 
 

 
 
 
 


