Algemene voorwaarden HLU Business Community
Algemeen:
-

Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

-

Alle returns zijn op te nemen binnen het seizoen waarvoor de sponsoring werd aangegaan.
Seats, diners, etc. zijn bijgevolg niet overdraagbaar naar een volgend seizoen.

Visibiliteit:
-

Logovermelding op de HLU website is met doorklik naar uw eigen website

-

De HLU-app heeft een businessomgeving met profielpagina’s voor partners

-

Het clubmagazine is digitaal en te raadplegen via de website

-

Indien u ledboarding heeft, is dit een minimum van 1 minuut uptime per quarter (min. 4
minuten per wedstrijd)

-

Het bestand voor de ledboarding dient door de partner te worden aangeleverd volgens
onderstaande specificaties, of kan door ons grafisch bureau worden ontworpen. De kostprijs
hiervan bedraagt 160 € ex btw voor stilstaand beeld en 260 € ex btw voor geanimeerd
beeld, eenmalig te betalen voor de aanmaak van het bestand.

-

Specificaties stilstaande ledboarding:
Duur 15 sec - Structuur JPG High Resolution - Framerate 30fps - Bitrate 5.000.000 bps –
Framebreedte 768 – Framehoogte 80

-

Specificaties geanimeerde ledboarding:
Duur 15 sec.- Type Mp4 - Structuur H264video - Framerate 30fps - Bitrate 5.000.000 bps Framebreedte 768 – Framehoogte 80

-

Een dagsponsoring is volledig op maat bespreekbaar: visibiliteit, banners, flyers,
promotieacties,… De kosten van de invulling van de dagsponsoring (promotiemateriaal,
animatie, hostessen,…) zijn voor rekening van de Partner.

Hospitality:
-

Vaste seats van Rookie members bevinden zich in de G of de K tribune. Een upgrade naar
de uiterste zijden (uiterste 4 plaatsen) van de H en de J tribune is mogelijk voor een
meerprijs van 100 € ex btw per seat per seizoen.

-

Vaste seats van MVP members en seats van de Day Sponsor bevinden zich op de H of de J
tribune.

-

Vaste seats van PAP members, Structural members en Hoofdpartners bevinden zich op de I
tribune.

Partner:

HLU:

HLU:
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-

De losse seats van de genoemde partnerformules bevinden zich in principe in dezelfde
blokken van de VIP tribune als de vaste seats van die formule, tenzij het aantal gevraagde
seats voor de betreffende wedstrijd dit niet toelaat, of indien de betreffende blokken reeds
volzet zijn.

-

Losse seats van à la carte arrangementen en Network Pack kunnen in alle blokken van de
VIP tribune voorkomen, naargelang waar er voor de betreffende wedstrijd ruimte is.

-

Members en day sponsors kunnen extra seats kopen aan het voordeeltarief van 30 € excl.
btw per seat (ipv 60 € excl btw per seat), met een maximum van 4 seats per wedstrijd aan
dit tarief en niet gegarandeerd samen te zitten met de vaste seats. Dit geldt niet voor à la
carte arrangementen en Network Pack.

-

Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis met de Partner meekomen naar de wedstrijd,
indien zij op de schoot zitten. Vanaf 13 jaar of indien het kind jonger dan 13 jaar een eigen
seat wenst, geldt de gewone seatprijs.

-

Een tafel in het VIP restaurant bestaat uit minimum 10 couverts. Wenst u exclusief met uw
gezelschap aan tafel te zitten en bent u met minder dan 10 personen, dan betaalt u de
volledige tafel.

-

Een diner kost 80 € excl. btw. Een kindermenu kost 50 € excl. btw.

-

Parkeerplaatsen op de VIP parking zijn niet gegarandeerd. Reserveren van parkingtickets
dient voor elke wedstrijd afzonderlijk te gebeuren. Dit kan tot uiterlijk de dag voor de
wedstrijd. De dag van de wedstrijd zelf kunnen er geen parkeerkaarten meer worden
verleend. Er kan maximum 1 parkingticket per 2 personen worden aangevraagd en zolang
de voorraad strekt.

-

Annuleren van diners kan tot uiterlijk ’s middags 2 dagen voor de wedstrijd. Annuleren van
seats kan tot uiterlijk ’s middags de dag voor de wedstrijd.

Netwerken:
-

Bij alle inschrijvingen voor grote of intieme netwerkevents hanteren we een no show fee van
50 € excl btw per persoon. Afmelden voor een netwerkevent kan tot uiterlijk ’s middags 3
dagen voor het event.
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