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VIERSEL WATERSKICLUB VZW      

Watersportlaan 2A – 2240 Viersel                                                             www.waterskiracing.be/diamond-race                                                 vierselwaterskiclub@gmail.com 
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Met ons sportief en kwalitatief 
hoogstaand manifest zorgt onze 
vereniging elk jaar opnieuw dat de 
Diamond Race erkent blijft als 
’s werelds meest gekende waterskirace 
die telkens uitgroeit tot een sportief 
feest. 
Hierdoor houdt onze organisatie Viersel 
op de wereldkaart. 
Wij bieden u de mogelijkheid tijdens dit 
manifest uw producten te promoten en 
uw vrienden, kennissen en zakenrelaties 
uit te nodigen op deze prachtige dag. 
Mogelijkheden : 

1. Diamond Loge-package  
2. Golden Vip-package  
3. Silver Vip-package  
4. Promotiestand  
5. Publiciteit  

 

  
VOOR VRAGEN EN BESTELLEN VAN TICKETS : 
Viersel Waterski Club vzw 
Watersportlaan 2a – 2240 VIersel 
www.waterskiracing.be/diamond-race 
vierselwaterskiclub@gmail.com 

 
Voorzitter 
Julius Leysen 
T +32 475/71.94.65 
Julius.leysen@skynet.be 

 
Secretaresse 
Vera Van den Bossche  
T +32 475/90.98.70 
Vera.vdbossche@skynet.be 



 

 
 

 

 

 

1. DIAMOND LOGE-PACKAGE 
 

- gepersonaliseerde loge  
- met open terras aan rand van kanaal 
- zicht op start, keerboei en finish 
- live-verslag van de wedstrijd door speaker in nederlands/engels 
- parade van deelnemers heren FI en FII vlak voor terras 
- ganse middag van 12h30 tot einde der wedstrijden rond 17h 
doorlopend  drankjes en hapjes 
- bediening door persoonlijke kelner 
- mogelijkheid tot geleid bezoek aan boten-park 
- uw logo staat op al onze affiches en wedstrijdfolders 
- door u geleverde banners en vlaggen met firmalogo worden op het 
evenement opgehangen,  oa. op podium 
 
Logepakket bestaat uit 20 loge-kaarten + 10 VIP-parkingkaarten 
 
Prijs per loge : € 3100,00 
                                                                                                           

 

  

Bestellen 



 

  
 

 

 
 

 

  

2. GOLDEN VIP-PACKAGE 
- vip-kaarten geven toegang tot onze grote 
vip-tent 
- gelegen aan rand van kanaal 
- met open zicht op de wedstrijden 
- live-verslag van de wedstrijden door 
speaker in                                                         
nederlands/engels 
- op korte afstand van vertrek, keerboei en 
aankomst 
- open zicht op parade van heren FI,FII en FIII 
- gratis drank en hapjes gedurende de ganse 
wedstrijd-namiddag tussen 12h30 en 17h 
 
 
Dit pakket omvat 6 VIP-kaarten, 3  VIP-
parkingkaarten en 24 inkomkaarten voor het 
evenement 
 
Prijs per pakket : € 599,00 
  
 
 
 
 
                                               

 

Bestellen 



 

 
 

    
 

  

3. SILVER VIP-PACKAGE 
- vip-kaarten geven toegang tot 
onze grote vip-tent 
- gelegen aan rand van kanaal 
- met open zicht op de wedstrijden 
- live-verslag van de wedstrijden 
door speaker in                                                         
nederlands/engels 
- op korte afstand van vertrek, 
keerboei en aankomst 
- open zicht op parade van heren  
FI en FII 
- gratis drank en hapjes gedurende 
de ganse wedstrijd-namiddag 
tussen 112h30 en 17h 
 
Dit pakket omvat 4 VIP-kaarten, 2 
VIP-parkingkaarten en 12 
inkomkaarten voor het evenement 
 
Prijs per pakket : € 380,00 
 
 
 
 

  

  

Bestellen 



 

 
 

 

            
 

                                    
 

 

4. STANDRUIMTE 
 
Standruimte 6m x 3m 
 
Gelegen in publiekszone 
 
Mogelijkheid om activiteiten 
en producten te promoten en 
verkopen 
 
Prijs per module: € 500,00    
 
 
 

Producten en activiteiten mogen 
niet in concurrentie zijn met de 
organisatoren en  sponsors van 
de Diamond Race 

 

  

Bestellen 



 

 

 

 

 

5. PUBLICITEIT 
 
De door u geleverde 
banners/vlaggen worden 
door ons opgehangen 
 
Prijs : € 300,00 per banner 
 
 

Producten en activiteiten 
mogen niet in concurrentie 
zijn met de organisatoren en  
sponsors van de Diamond 
Race 

 
 

 
 

Bestellen 



   Viersel - Albertkanaal, na de wedstrijden                                  

                                    Einde… 
                                            TOT VOLGEND JAAR 

 

                                                                              

 
  



                                                                                            

Overzicht sponsormogelijkheden : 

  Eenheidsprijs 

☐Diamond Loge-package 20 kaarten + 10 vip-parking € 3100,00 

☐Golden Vip-package 6 vip-kaarten + 3 vip-Parking + 24 inkomkaarten      €  599,00 

☐Silver VIP-package 4 vip-kaarten + 2 vip-parking + 12 inkomkaarten €  380,00 

☐VIP-kaart  €   75,00 

☐Promotiestand Ruimte 6m x 3m €  500,00 

☐Publiciteit  Per banner  €  300,00 

 
 

Voor bestelling  gelieve  

   contact op te nemen met Julius Leysen, voorzitter, op tel. 0475/71.94.65 

                                                           OF  

   een  e-mail te zenden naar vierselwaterskiclub@gmail.com met vermelding van:                       

              Naam :   
              Bedrijf :  
              Tel/GSM :  
              E-mail :  
             Gewenst sponsorpacket :  
              
 
 
Betaling door overschrijving op rekening nr  850-882 1936-75 van Viersel WaterSki Club vzw 
 
Wij danken u voor uw interesse in ons evenement en wensen u een aangename en spannende namiddag toe. 

mailto:vierselwaterskiclub@gmail.com?subject=Bestelling%20sponsorpacket%20Diamond%20Race%202017

