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Aanvraagformulier Digitale 
Welkomstborden Sneek   
 

 

Van:   Sneek Promotion (info@sneekpromotion.nl) 

  www.sneek.nl/sneekpromotion  

 

Betreft:  inzet digitale welkomstborden Sneek  

 

 

 

 
Vermelding op digitale welkomstborden in Sneek  
 

Organisatoren van festiviteiten, activiteiten en evenementen kunnen gebruik maken van 

een aantal marketingcommunicatie mogelijkheden die Sneek te bieden heeft.  

Sneek Promotion neemt de grote publieksevenementen in Sneek op in haar 

evenementenkalender, die gepromoot worden via advertenties, posters, social media, 

websites, e.d. Kleinere activiteiten kunnen gratis opgenomen worden op de website.  

 

Organisatoren van evenementen kunnen ook de mogelijkheid tot publicatie op de digitale 

welkomstborden van Sneek inzetten. 
 

Locaties:  

• 4 welkomstborden aan de invalswegen van Sneek:  

o Lemmerweg,  

o Bolswarderbaan,  

o Oppenhuizerweg 

o Leeuwarderweg  

 

• 2 welkomstborden op de vaarroutes van Sneek:  

o Houkesloot 

o Geeuw  

 

Kosten: € 200,- per week (excl. 21% btw) voor 6 borden. 

 

De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden*) met als belangrijkste dat de 

borden uitsluitend ingezet mogen worden voor vermelding van activiteiten in Sneek die 

van algemeen nut zijn. 

 

Reserveren 

Uw evenement of activiteit op de borden? Vul dan het aanvraagformulier in.  

Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het  

e-mailadres info@sneekpromotion.nl. 

 
  

http://www.sneek.nl/sneekpromotion
mailto:info@sneekpromotion.nl
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Aanvraag digitale welkomstborden Sneek 
 
 

1. vul per regel de tekst in die u op de borden wilt communiceren 

 

Naam activiteit   ______________________________ 

 

Datum:    ______________________________  

 

Evt. aanvangstijd:    ______________________________ 

 

(hoe meer letters de evenemententitel, hoe kleiner de vermelding, richtlijn is  

max 20 karakters – incl. spaties. Een paar voorbeelden in bijlage)  

 

 

2. vul in wanneer de boodschap op de welkomstborden moet verschijnen  

(minimaal 1 week, indien minder wordt minimaal 1 week in rekening gebracht) 

 

Begindatum:      ______________________________ 

 

Einddatum:     ______________________________ 

 

 

3. Vul uw contactgegevens in*): 

 

Organisatie:     ______________________________ 

 

Contactpersoon:    ______________________________ 

 

Factuuradres:     ______________________________ 

 

Postcode + plaats:    ______________________________ 

 

Telefoon / mobiel:    ______________________________ 

 

Bankrekeningnummer:   ______________________________ 

 

KVK:      ______________________________ 

 

Emailadres contactpersoon:   ______________________________ 

 

*) Door het invullen een retourneren van dit formulier, verklaart u akkoord te gaan met 

de voorwaarden en de prijs 
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U kunt het ingevulde formulier sturen naar: 

Stichting Sneek Promotion, Zwarteweg 4a, 8603 AA Sneek of per email: 

info@sneekpromotion.nl samen met een hoge resolutie jpeg bestand 240 x 135 pixels of 

een 480 x 270 pixels met de betreffende vermelding. Indien u zelf geen opmaak kan 

verzorgen, doen wij dat voor u. Let op hoe minder tekst, hoe leesbaarder het bord. Een 

aantal voorbeelden vindt u in de bijlage.  

 

 
*) Voorwaarden evenementen vermeldingen op de digitale welkomstborden Sneek 

• De borden worden uitsluitend ingezet worden voor vermeldingen van grote evenementen in Sneek die 

gratis toegankelijk zijn voor publiek, in het algemeen nut zijn, niet commercieel zijn en in toeristische 
belang zijn.  

• Andere gratis evenementen of niet gratis toegankelijke evenementen/activiteiten of kleinschalige 
activiteiten kunnen in aanmerking komen voor een betaalde vermelding.  

• In een periode wisselen meerdere evenementen elkaar af (ong. 3 tot max 5 evenementen die elkaar 
om de paar seconden afwisselen muv sneekweek, dan zijn er meerdere vermeldingen);  

• Vermeldingen zijn niet gebonden zijn aan één bepaald bedrijf e/o één bepaald geloof of kerkelijke 
gezindheid; (muv gemeente en culturele instellingen). 

• De evenementen vinden plaats binnen de grenzen van de stad Sneek; 

• Voor een reservering geldt een minimale verhuurperiode van een week; facturering voor een langere 
periode dan 1 week, wordt afgerond op hele weken; 

• De evenementen die onder de vlag van Sneek Promotion worden georganiseerd kunnen in aanmerking 
komen van subsidie. Deze evenementen staan ook op de zgn Evenementenkalender Sneek. Deze 
vermeldingen moeten vroegtijdig voorafgaand aan het evenement aangevraagd worden (bij voorkeur 
3 maanden) en zal vooraf vastgesteld in de algemene bestuursvergadering Sneek Promotion.  

• Sneek Promotion houdt het recht om zonder verdere toelichting de subsidieaanvraag af te wijzen; 

• In geval van een open dag kan er geen subsidie verkregen worden en zal het altijd een betaalde 
vermelding zijn; 

• Een vermelding moet bij voorkeur 4 weken voorafgaand aan het evenement ingediend worden;  
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; 

• Het invullen en aanleveren van de aanvraag is geen garantie voor plaatsing van de activiteit of 
evenement; Sneek Promotion houdt het recht om zonder verdere toelichting aanvragen niet te 
honoreren; 

• De activiteit wordt op 4 borden aan de invalswegen van Sneek gecommuniceerd en op de 2 borden 
aan de waterwegen. Het is mogelijk dat de waterwegen voor andersoortig bericht in gebruik zijn (bv 
calamiteiten havendienst) of dat er een bord soms tijdelijk in storing is; hierop kunt u geen verhaal 
halen. De borden zijn niet afzonderlijk inzetbaar; 

• De factuur wordt geïnd via de Vereniging Ondernemend Sneek.  

  

mailto:info@sneekpromotion.nl
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Bijlage voorbeelden 2022 

 


