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Laureaat 2017

Tom Boonen
Laureaat 2004,
2005, 2012, 2016

Greg Van Avermaet
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Fabian Cancellara
Laureaat 2014

Audi • Seat • Volkswagen

MET DANK AAN ONZE
SPONSORS VAN 2018

VOORWOORD

van de voorzitter

Beste Wielerliefhebber,
Geachte Sponsor, sympathisant,
Het Na-Tour Derny Criterium heeft inmiddels 20 succesvolle edities achter de rug en dankzij
alle sponsors, medewerkers en wielerfans is dit evenement uitgegroeid tot één van de top
evenementen op sportief vlak in Antwerpen en is het tevens het belangrijkste Na-Tour Derny
Criterium van Europa. We staan dan ook opnieuw paraat om op woensdag 31 juli 2019 de 21ste
editie te organiseren.
Telkens trachten wij de „crème de la crème“ van het internationale deelnemersveld te
verwelkomen op de Grote Markt in Antwerpen. Grote wielernamen zoals Chris Froome, Andrè
Greipel, Tom Boonen, Marc Cavendish, Peter Sagan, Sven Nys, Alessandro Petacchi, Fabian
Cancellara, Greg Van Avermaet, Thomas de Gendt, Wout Van Aert... bonkten in de voorbije edities
al menige rondjes over de kasseien van de Antwerpse binnenstad en de laatste jaren aan het
pittoreske „Eilandje“. Voor onze jubileum editie zijn wij terug naar de binnenstad getrokken en dit
was een groot succes. Wederom zal onze 21e editie in het hartje van Antwerpen doorgaan.
De inzet en bijdrage van al onze sponsors, sympathisanten en wielerliefhebbers, zijn onontbeerlijk
bij onze organisatie :
•

De Stad Antwerpen, het College van Burgemeester en Schepenen, de stads- en ordediensten
en al de vrijwillige medewerkers

•

ATV voor hun publicitaire aankondigingen en de perfecte live-uitzending zodat ook de
thuisblijvers mee kunnen genieten van de wedstrijd en sfeer ter plaatse

•

Het Nieuwsblad met zijn publicitaire inlassingen in de lokale en nationale edities en hun
redactionele berichtgeving na de wedstrijd

•

Dag- week- en maandbladen welke bijdragen door hun redactionele ondersteuning en
publicaties over het evenement

•

Onze bestuursleden en medewerkers die zich een gans jaar vrijwillig inzetten voor de
organisatie

•

Alle sponsors die door hun financiële en/of logistieke steun ons de kans geven dit evenement
nog GRATIS aan te bieden aan elke wielerfan.

Intussen staat de tijd niet stil en is er een jongedame mee aan het roer gekomen. Samen willen wij
nog vele jaren dit evenement verder op de kaart zetten.
Het talrijke publiek en onze trouwe sponsors een wielerevenement van topkwaliteit aanbieden is
en blijft ons motto.
Wij hopen dan ook hiervoor opnieuw op jullie steun en medewerking te mogen rekenen. Veel dank
en sportieve groeten,

Roland Descheemaeker			
Voorzitter			

Joyce Foubert
Organisator

©Victoriano Moreno

VOORWOORD

van de SCHEPEN voor SPORT

Beste Wielerliefhebber,

Antwerpen is dé sporthoofdstad van Vlaanderen. Als Europese Sporthoofdstad in 2013 en één
van de 23 Olympische steden brengen we met topevenementen sport naar de mensen.
Eén van deze topevenementen is de Na-Tour Derny. Al meer dan 20 jaar kleurt deze wedstrijd
achter dernymotoren onze koerskalender. De renners en hun gangmakers zorgen steevast voor
een spannende wedstrijd door de Antwerpse straten.
Net als vorig jaar, vormt voor deze 21ste editie de Grote Markt het decor van de Na-Tour Derny.
Het uitdagend parcours door de smalle straten, met veel bochtenwerk en langs de gildehuizen,
de Kathedraal en Brabo garanderen spektakel.
Ondertussen werken de organisatoren aan een vernieuwend programma, om dit evenement nog
aantrekkelijker en interessanter te maken. Daarbij komen er naast de klassieke dernykoers
voor de heren én voor het eerst ook voor de dames, nog verschillende nieuwe wedstrijden die
van de Na-Tour Derny nog een groter wielerspektakel zullen maken.
De Na-Tour Derny zet mensen in beweging. Want ondertussen al even traditioneel is de Red
Star Run, een laagdrempelig loopevenement van 5 kilometer.
De Na-Tour Derny is dan ook voor Sporting A een model. Omdat we door onze evenementen
meer mensen aan het sporten willen brengen. En daar slagen de organisatoren alvast in.
Daarnaast brengt het ook mensen samen, want met Sporting A geloven we in de verbindende
kracht van sport.
De organisatoren bewijzen al meer twintig jaar dat de Na-Tour Derny een succesformule is. We
willen als stad Antwerpen hen en hun sponsors dan ook bedanken voor deze jarenlange inzet.
En we blijven met Sporting A dit evenement voluit ondersteunen.

Ludo Van Campenhout,
Schepen voor Sport

Wilt U op de hoogte blijven van alle sportinitiatieven in Antwerpen? Schrijf u in voor onze
wekelijkse nieuwsbrief op www.sportingA.be.

ERELIJST
van 1999 tot 2018

2018

1. WOUT VAN AERT

2. TIMOTHY DUPONT

3. FABIO JAKOBSEN

2017

1. Thomas De Gendt

2. Serge Pauwels

3. Oliver Naesen

2016

1. Tom Boonen

2. Filippo Pozzato

3. Iljo Keisse

2015

1. Greg van Avermaet

2. Zdenek Stybar

3. Sep Van Marcke

2014

1. Fabian Cancellara

2. Sep Van Marcke

3. Jens Debusschere

2013

1. André Greipel

2. Stijn De Volder

3. Johnny Hoogerland

2012

1. Tom Boonen

2. Peter Sagan

3. Kris Boeckmans

2011

1. Andy Schleck

2. Thomas De Gendt

3. Frank Schleck

2010

1. Robbie McEwen

2. Alessandro Petacchi

3. Jurgen Van den Broeck

2009

1. Marc Cavendish

2. Jurgen Van den Broeck

3. Robbie McEwen

2008

1. Jurgen Roelands

2. Gert Steegmans

3. Greg van Avermaet

2007

1. Gert Steegmans

2. Stijn De Volder

3. Leif Hoste

2006

1. Robbie McEwen

2. Nico Eeckhout

3. Nico Mattan

2005

1. Tom Boonen

2. Leon Van Bon

3. Giovanni Lombardi

2004

1. Tom Boonen

2. Robbie McEwen

3. Wim Vansevenant

2003

1. Johan Museeuw

2. Geert Omloop

3. Frank Vandenbroucke

2002

1. Nico Mattan

2. Geert Omloop

3. Ludo Dierckxsens

2001

1. Ludo Dierckxsens

2. Geert Verheyen

3. Matthew Gilmore

2000

1. Ludo Dierckxsens

2. Kurt Van De Wouwer

3. Bjorn Leukemans

1999

1. Etienne De Wilde

2. Nico Eeckhout

3. Matthew Gilmore

SPONSORBIJDRAGE
120.000,00 (excl. BTW)

Logo vermelding reclamespot ATV
Logo vermelding website & social media.
Logo vermelding op shirt van gangmaker, gekoppeld aan toprenner (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging
laureaten roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken in de aankomstzone en 30 meter op de omloop (***)
8 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
8 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 4 wagens in publiciteitskaravaan
Promoteams in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
20 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop
en afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

SPONSORBIJDRAGE
€€€110.000,00 (excl. BTW)

Logo vermelding website & social media
Logo vermelding op shirt van gangmaker (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging
laureaten roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken in de aankomstzone en 20 meter op de omloop (***)
6 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
6 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 3 wagens in publiciteitskaravaan
Promoteams in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
10 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop
en afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

CRITERIUM VROUWEN

DISTRICT
Ronde van het district: 3 wielerdisciplines in een unieke rittenkoers
De Ronde van het district zorgt voor een buitengewone koerservaring door 3 wielerdisciplines
te bundelen: een cross, een wegrit en een derny-initiatie. Ben jij de meest veelzijdige
wielerliefhebber van Antwerpen?

Ben jij de allereerste Coureur Combiné?
Schrijf je in voor drie uiteenlopende koersen en wie weet word jij de eindwinnaar van de
allereerste Ronde van het district. De meest polyvalente pedaalridder krijgt de titel van
Coureur Combiné en wint een exclusieve wielerervaring en trofee.
Door je in te schrijven voor deze drie koersen neem je automatisch deel aan de Ronde van het
district.
Er is een apart eindklassement voor mannen en vrouwen.
Deelnemen aan één koers kan ook. Win een rit en ontvang een uniek wielershirt.
•

Noordkasteelcross | zondag 24 februari | Noordkasteel-Oost
Een recreatieve cross in de sfeervolle omgeving rondom het Noordkasteel.
Een uitdagend parcours waarin elke wielrenner zich kan uitleven.

•

Damse Pijl | zondag 12 mei | Den Dam
Tijdens deze traditionele wegkoers zoekt wijk Den Dam een nieuwe wielerkoning.
Passeer jij als eerste onder de vod?

•

Derny-initiatie | woensdag 31 juli | Grote Markt
Koers in het spoor van een derny over de Grote Markt.
na afloop kan je rustig nagenieten tijdens het Na-Tour Derny Criterium.

SPONSORBIJDRAGE
17.500,00 (excl. BTW)

Logo vermelding website & social media
Logo vermelding op shirt van gangmaker (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging laureaten
roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
5 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
5 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 3 wagens in publiciteitskaravaan
Promoteams in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
8 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop
en afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

SPONSORBIJDRAGE
15.000,00 (excl. BTW)

Logo vermelding website & social media
Logo vermelding op shirt van gangmaker (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging
laureaten, roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
4 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
4 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 2 wagens in publiciteitskaravaan
Andere publiciteit in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
5 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Toegang tot VIP Club op de omloop en
afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

SPONSORBIJDRAGE
DERNYSPONSOR
17500,00 (excl.
15.000,00
(excl.BTW)
BTW)

Logo op benzinetank van gangmakers hun derny, uitstekende visibiliteit op parcours,
foto’s en TV reportages in diverse media (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging laureaten
roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
4 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
4 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 2 wagens in publiciteitskaravaan
Andere publiciteit in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
5 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop en afsluitende
receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

REEKSSPONSOR
15.000,00 (excl. BTW)

Naamsvermelding als reekssponsor in publicaties, vertegenwoordiger geeft
startsignaal en overhandiging bloemen aan reekswinnaar

START

Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging
laureaten, roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
4 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
4 vlaggen langs de omloop (***)
Deelname met 2 wagens in publiciteitskaravaan
Andere publiciteit in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
5 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop en
afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

SPONSORBIJDRAGE
13.000,00 (excl. BTW)

Logo vermelding op website & social media
Duo-logo vermelding op shirt van gangmaker (*)
Logo vermelding op aankomstportiek, podium voorstelling renners en huldiging
laureaten, roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1/2 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
2 neusborden (70 x 88 cm) aan beide zijden bedrukt (***)
Deelname met 2 wagens in publiciteitskaravaan
Andere publiciteit in overleg met organisators toegelaten

Inclusief:
4 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop en
afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

SPONSORBIJDRAGE
11.500,00 (excl. BTW)

Logo vermelding op website & social media
Logo vermelding op podium voorstelling renners en huldiging laureaten,
roterende presentatie op beeldschermen in de VIP ruimte en op de omloop (*)
1/3 pagina A5 full color publicitaire inlassing in programmaboek (**)
Spandoeken op de omloop (***)
Deelname met 2 wagens in de publiciteitskaravaan

Inclusief:
2 uitnodigingskaarten, inclusief parking, voor VIP Lunch
(4 gangen lunch met apero en aangepaste wijnen)
Aansluitend toegang tot VIP Club op de omloop
en afsluitende receptie met hapjes en dranken

SPONSORBIJDRAGE
1500,00 (excl. BTW)

Logo vermelding op website & social media
10 meter spandoek op de omloop (***)
Deelname met 1 wagen in publiciteitskaravaan

Inclusief:
2 uitnodigingskaarten voor VIP Club op de omloop
en afsluitende receptie met hapjes en dranken

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

PROGRAMMABOEK
Ook dit jaar wordt opnieuw aandacht besteed aan de verzorgde uitvoering van ons
programmaboek met logo vermelding van onze sponsors.
Extra of afzonderlijke publicitaire inlassingen zijn mogelijk volgens beschikbare ruimte en kunnen
geboekt worden:

Centerfold

A5

1/2

1/3

1/4

Centerfold

(21 x 29,7 cm)

full color

2 1.500,00

Volledige pagina A5

(13 x 19 cm)

full color

2 900,00

Halve pagina A5

(11,5 x 8 cm)

full color

2 500,00

Derde pagina A5

(11,5 x 5,5 cm)

full color

2 350,00

Vierde pagina A5

(5,5 x 8 cm)

full color

2 250,00 €

Prijzen exclusief BTW met aanlevering van print klaar ontwerp in PDF of ander elektronisch format
geschikt voor kwaliteitsvolle afdruk.
Supplement voor productie advertentie indien geen printklare elektronische versie beschikbaar is: 50,00

ALGEMENE VOORWAARDEN
Aanbiedingen in huidige sponsormap zijn indicatief en niet bindend.
Alle overeenkomsten met sponsors worden afgesloten met individuele contracten ondertekend door
Roland Descheemaeker of Joyce Foubert als organisator en zaakvoerder van de BVBA Derny Events,
welke enkel en alleen door hem rechtsgeldig kan verbonden worden.
Uiterste inleveringsdata materieel:
trui gangmakers		
programmaboek		
podium en aankomstportiek		

1 juni 2019
15 juni 2019
25 juni 2019

VIP LOUNGE
Omstreeks 13.30 uur wordt U verwacht in de VIP LOUNGE op het parcours voor een culinaire 4
gangen lunch.
Na de lunch kan U zich met uw gasten naar de VIP CLUB ter hoogte van de start en
aankomstzone op het parcours begeven waar U de wedstrijd in optimale omstandigheden kan
volgen en genieten van een biertje, frisdrank en snack.
Het einde van de SD Worx Na-Tour Derny is voorzien omstreeks 21.00 uur waarna U de huldiging
van de laureaten op het podium kan bijwonen.
Daarna verwachten wij U op de VIP Receptie waar U met de andere VIP genodigden kan
nagenieten bij een drankje, een hapje en sfeervolle muziek.
VIP arrangementen kunnen ook besteld worden via onze website (www.dernyantwerpen.be).
Betaling uitsluitend door overschrijving op onze KBC rekening (BE25 7310 2397 9482).
Na ontvangst van de betaling worden de toegangskaarten bezorgd.

VIP LOUNGE (4 gangen lunch met apero en aangepaste
wijnen
Toegang tot de VIP Club op het parcours voorbehouden
voor de VIP genodigden.
VIP receptie na de wedstrijd met drank en hapjes

(*)

VIP Tafel 8 personen: 3 1.560,00 (excl. BTW)
VIP Tafel 10 personen: 3 1.950,00 (excl. BTW)
VIP Tafel 12 personen: 3 2.340,00 (excl. BTW)
Prijs per persoon: 3 210,00 (excl. BTW)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

“NODIG JE RELATIES UIT,
VERRAS JE PARTNER,
VERWEN JEZELF ...

... EN KOM ALS VIP NAAR DE
SD WORX NA-TOUR DERNY”

VIP CLUB
Omstreeks 17.00 uur wordt U verwacht in VIP CLUB ter hoogte van de start en aankomstzone.
Hier kan U de voorstelling van de renners en de reeksen van de wedstrijd in optimale
omstandigheden volgen en tevens genieten van een stevige pint, frisdrank en snack.
Het einde van de SD Worx Na-Tour Derny is voorzien omstreeks 21.00 uur waarna U de huldiging
van de laureaten op het podium kan bijwonen.
Na de wedstrijd volgt er een VIP receptie waar u met de andere VIP genodigden kan nagenieten
bij een drankje, een hapje en sfeervolle muziek.
VIP arrangementen kunnen ook besteld worden via onze website (www.dernyantwerpen.be).
Betaling uitsluitend door overschrijving op onze KBC rekening (BE25 7310 2397 9482).
Na ontvangst van de betaling worden de toegangskaarten bezorgd.

PRIJS PER PERSOON: 3 95,00 (excl. BTW)
Toegang tot de VIP Club op het parcours voorbehouden
voor de VIP genodigden. Hapjes en dranken worden u hier
aangeboden.
VIP Receptie na de wedstrijd met drank en hapjes

(*)

Logo aan te leveren door sponsor in PDF of ander elektronisch formaat voor kwaliteitsvolle reproductie.

(**)

Ontwerp publicitaire inlassing formaat A5 full color in printklare versie door sponsor aan te leveren.

(***)

Spandoeken, boardings, vlaggen en/of neusborden door sponsor aan te leveren of productie door organisator voor rekening van sponsor.

©Jan Crab

RUILOVEREENKOMST

Teneinde rekening te houden met de actuele fiscale benaderingen bij sponsoring onder de
vorm van levering van goederen of prestaties van diensten is een afzonderlijke overeenkomst
voorzien.
In dit geval ontstaat een ruilovereenkomst met betalingsformaliteiten door schuldvergelijking.
De sponsorbijdrage onder de vorm van levering van goederen of prestaties van diensten wordt
door de verstrekker aan de BVBA Derny Events aan marktwaarde berekend met de op de
betrokken dienstverlening of levering van goederen verrekening van de verschuldigde BTW.
BVBA Derny Events berekent anderzijds de sponsor de commerciële vergoeding voor de
geleverde goederen of gepresteerde diensten met de overeenkomstige BTW.
De bedragen van deze wederzijdse facturen worden gecompenseerd en geacht betaald te zijn bij
wijze van schuldvergelijking en dit ten belope van het geringste bedrag. De partij die voor een
lager totaalbedrag factureert dan zijn medecontractant betaald aan deze laatste het daardoor
ontstane saldo tussen de facturen.
Volledige versie van ruilovereenkomst is beschikbaar op verzoek.

ORGANISATIE
Derny Events BVBA
Joyce Foubert		

Zaakvoerster				

0472 303 662

Roland Descheemaeker		

Zaakvoerder				

0477 301 031

Joyce Foubert		

Voorzitter				

0472 303 662

Roland Descheemaeker		

Organisator				

0477 301 031

Walter Huybrechts		

Ondervoorzitter			

0475 541 717

Raymond Smeyers		

Penningmeester			

0476 266 245

Diederik Foubert		

Verantwoordelijke renners		

0475 583 557

Marc Van Geystelen		

Parcours coördinator			

0475 252 589

Tom Versompel		

Juridisch raadgever			

0485 503 238

Medische controle			

0475 362 858

Derny vzw

Medisch Team
Dr. Bekkers Hans		

Ambulance EMES		
EHBO					0473 393 939

Foto’s met dank aan:
Guido De Meyer - Theo Neels - Willy Jacobs
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