
25 t/m 28 mei
Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Sponsorpakket
• 6-persoons logetafel inclusief parkeerkaarten
• plaatsing logo op www.nk-dressuur.nl
• twee reclameborden hoofdpiste
• één reclamebord losrijpiste
 
EUR 7.250,- excl. btw en out of pocketkosten

Partnerpakket
• twee 6-persoons logetafel inclusief  

parkeerkaarten
• plaatsing logo op www.nk-dressuur.nl
• plaatsing logo op alle  

publicitaire uitingen NK Dressuur
• twee reclameborden hoofdpiste,  

waarvan 1 aan TV-zijde
• twee reclameborden losrijpiste
• naamgeving aan één  

Nederlands Kampioenschap
• commercial op LED-scherm 
 
EUR 15.250,- excl. btw en out of pocketkosten

Logetafel
2 personen

Logetafel
6 personen

De hoge tafel biedt plaats aan 2 personen. 
De Commanderie verzorgt iedere dag drankjes, 
een gevarieerde lunch en diverse hapjes.
 
Logetafel vrijdag     € 450,-  
Logetafel zaterdag       € 450,- 
Logetafel zondag     € 450,-

Een logetafel biedt plaats aan 6 personen aan 
een zittafel.   
De Commanderie verzorgt iedere dag drankjes, 
een gevarieerde lunch en diverse hapjes.

Logetafel  vrijdag      € 1.190,-
Logetafel zaterdag & zondag     € 2.490,- 
Logetafel vrijdag t/m zondag      € 2.800,-



Programma

Donderdag
25 mei

Zaterdag
27 mei

Zondag
28 mei

Vrijdag
26 mei

Pony’s 1e onderdeel
Children 1e onderdeel 
Provincie Gelderland Para Dressuur
Totaal Talent

Lichte Tour 1e onderdeel
ZZ-Zwaar 1e onderdeel
Finale Provincie Gelderland Para Dressuur
Finale FPG

Höveler & Equinova U25 1e onderdeel
Zware Tour 1e onderdeel
Finale ZZ-Zwaar Kür 
Finaele Lichte Tour Kür

Finale Junioren Kür
Finale Young Riders Kür
Finale Höveler & Equinova  U25 Kür
Finale Zware Tour Kür

w w w . n k - d r e s s u u r . n l

Standruimte
• standruimte 5x5m inclusief tent,  

vloer en elektra.  
tien toegangskaarten vrijdag 26 mei 
€ 700,- 

• outdoor standruimte (10m2, incl. elektra) tien 
toegangskaarten vrijdag 26 mei  
€ 425,-

   
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

100 jaar KNHS
De KNHS bestaat dit jaar 100 jaar. Een mijlpaal om bij 
stil te staan en trots op te zijn. Wat is er mooier dan dit 
bijzondere jubileum samen met alle leden te vieren!

Daarom organiseert KNHS een feestelijke jubileumdag 
voor KNHS-leden op het Nederlands Kampioenschap 
Dressuur in Ermelo op zaterdag 27 mei.

KNHS-leden betalen voor deze gehele dag inclusief  
tribune plekken en het feest slechts € 7,50 (excl. ser-
vicekosten). Voor dit bedrag krijg je bij aankomst twee 
consumptiebonnen die je aan het eind van de dag kunt 
verzilveren tijdens het feest in het strodorp. KNHS-leden 
kunnen deze dag bovendien gratis parkeren  

We kijken er naar uit samen met jou 100 jaar paarden-
sport te vieren op het Nationaal Hippisch Centrum in 
Ermelo!
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