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Betreft: de grootste vrijdagmiddagborrel van Alblasserdam! 
 

24 augustus 2022 
 
Beste ondernemer, 
 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september vindt ein-de-lijk de 2e editie van het Lammetjeswiel Festival 
in Alblasserdam plaats. De eerste editie was met ruim 5000 bezoekers en vele positieve reacties een 
groot succes en daarom kon een 2e editie niet uitblijven.   
 
De grootste ‘vrij-mi-bo’ van Alblasserdam 
Speciaal voor alle bedrijven in en rondom Alblasserdam, organiseren we op vrijdag 16 september de 
grootste ‘vrijdagmiddag borrel’ van Alblasserdam.  
Vanaf 16:30 uur gaan (speciaal voor deelnemers aan de vrijdagmiddag borrel) de deuren  van het 
festivalterrein open en kunt u met uw medewerkers en collega’s terecht bij de geopende bar en 
diverse foodtrucks. Deelname aan de vrijdagmiddag borrel geeft automatisch toegang voor het 
avondprogramma met gave live optredens van diverse tribute bands.  
 
Diverse ‘vrij-mi-bo’ pakketten 
Om deel te kunnen nemen aan de vrijdagmiddag borrel zijn er diverse pakketten samengesteld die 
op de volgende pagina worden weergegeven. Want behalve dat het festival een mooi decor biedt 
voor de grootste vrijdagmiddag borrel, biedt het festival ook promotionele kansen. Zoveel gezellige 
Alblasserdammers in een feestelijke setting bij elkaar is immers een uitgelezen kans om de 
onderneming weer eens onder de aandacht van Alblasserdam te brengen. Daarom hebben we 3 
verschillende pakketten samengesteld die beide combineren. Heeft u een andere wens of zijn er 
andere ideeën? Laat ons dit dan gerust weten, we denken graag met jullie mee!  
 
Met vriendelijke groet,  
(Namens de organisatie van het Lammetjeswiel Festival) 

 

Egbert de Kwaasteniet 

085 – 2006215 

info@lammetjeswielfestival.nl 
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VRIJ-MI-BO Basis pakket €175,- excl. btw  
Deelname aan de vrijdagmiddagborrel is alleen mogelijk in combinatie met toegang tot het 
vrijdagavondprogramma van het Lammetjeswiel Festival. Het basispakket gaat ervanuit dat tickets 
voor de vrijdagavond reeds zijn aangeschaft. Daarnaast is in dit pakket opgenomen:  

- Op vrijdag 16 september vervroegde toegang tot het festivalterrein voor 5 personen. 
(Vanaf 16:30 uur is het foodplein geopend voorzien van statafels, picknick tafels, bar, 
foodtrucks, een photobooth en een schiettent. 

- Onbeperkt toegang tot het wc-plein met schone, spoelende toiletunits  
- 5 parkeerkaarten die toegang geven tot P1 (het parkeerterrein van Oceanco) nabij het 

festivalterrein. 
- 40 consumptiemunten t.w.v. €119,27 excl. btw 
- 1 schaal met 20 stuks bittergarnituur 
- Vermelding en verwijzing op de website www.lammetjeswielfestival.nl  

(Het logo zal vervolgens een heel jaar op de website meedraaien.) 
- Betaling vooraf middels factuur 
- Tickets voor het avondprogramma van het Lammetjeswiel Festival op 16 september zijn 

beschikbaar voor €30,00 € 20,00 p.p. excl. 9% btw en servicekosten 
 
Uit te breiden voor € 25,- excl. btw per persoon 
Uit te breiden voor €45,- excl. btw per persoon incl. festivalticket  
 

VRIJ-MI-BO pakket – SMALL € 750,- excl. btw 
In dit pakket is opgenomen: 

• Toegang tot het festivalterrein op vrijdag 16 september vanaf 16:30 uur voor 10 personen 
t.w.v. € 247,93,- excl. btw 

• Onbeperkt toegang tot het wc-plein met schone, spoelende toiletunits  
• 8 consumptiemunten per persoon t.w.v. €321,10 excl. btw 
• 10 parkeerkaarten die toegang geven tot het parkeerterrein van Oceanco nabij het 

festivalterrein. 
• 1 schaal met circa 40 stuks bittergarnituur 
• Extra tickets voor het avondprogramma van het Lammetjeswiel Festival op 16 september zijn 

beschikbaar voor €30,00 € 20,00 p.p. excl. 9% btw en servicekosten 
• 25% korting op entreetickets voor Lammetjeswiel Festival op zaterdag 17 september 
• Vermelding en verwijzing op de website www.lammetjeswielfestival.nl  

(Het logo zal vervolgens een heel jaar op de website meedraaien.) 
• Advertentie via een hekwerkbanner (¼ deel), op een prominente plek op het festivalterrein. 

(Drukkosten zijn inclusief, op basis van een aangeleverd ontwerp) 
• Weergave van het bedrijfslogo op een ledscherm gepositioneerd op het festivalterrein, die 

beide dagen actief zal zijn. (Korter t.o.v. de gouden en zilveren pakketten.) 
 
Uit te breiden voor € 40,- excl. per persoon 
Reeds aangeschafte entreetickets worden voor de aankoopprijs (excl. fee) in mindering gebracht.  

http://www.lammetjeswielfestival.nl/
http://www.lammetjeswielfestival.nl/
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VRIJ-MI-BO pakket – MEDIUM € 1150,- excl. btw 
In dit pakket is opgenomen: 

• Toegang tot het festivalterrein op vrijdag 16 september vanaf 16:30 uur voor 15 personen 
t.w.v. € 412,84,- excl. btw 

• Onbeperkt toegang tot het wc-plein met schone, spoelende toiletunits  
• 8 consumptiemunten per persoon t.w.v. €385,32 excl. btw 
• 15 parkeerkaarten die toegang geven tot het parkeerterrein van Oceanco nabij het 

festivalterrein t.w.v. € 137,61 excl. btw.  
• 2x schaal met circa 30 stuks bittergarnituur 
• Extra tickets voor het avondprogramma van het Lammetjeswiel Festival op 16 september zijn 

beschikbaar voor €30,00 € 20,00 p.p. excl. 9% btw en servicekosten 
• 25% korting op entreetickets voor Lammetjeswiel Festival op zaterdag 17 september 
• Vermelding en verwijzing op de website www.lammetjeswielfestival.nl  

(Het logo zal vervolgens een heel jaar op de website meedraaien.) 
• Advertentie via een halve (gedeelde) hekwerkbanner op een prominente plek op het 

festivalterrein. (Drukkosten zijn inclusief, op basis van een aangeleverd ontwerp) 
• Weergave van het bedrijfslogo op een ledscherm gepositioneerd op het festivalterrein, die 

beide dagen actief zal zijn. 
 
Uit te breiden voor € 40,- excl. per persoon 
Reeds aangeschafte entreetickets worden voor de aankoopprijs (excl. fee) in mindering gebracht.  
 

VRIJ-MI-BO pakket – LARGE € 1750,- excl. btw 
In dit pakket is opgenomen: 

• Toegang tot het festivalterrein op vrijdag 16 september vanaf 16:30 uur voor 25 personen 
t.w.v. € 688,01 excl. btw 

• Onbeperkt toegang tot het wc-plein met schone, spoelende toiletunits  
• 8 consumptiemunten per persoon t.w.v. €642,20 excl. btw 
• 25 parkeerkaarten die toegang geven tot het parkeerterrein van Oceanco nabij het 

festivalterrein t.w.v. € 229,35 excl. btw.  
• 4x schaal met circa 30 stuks bittergarnituur 
• Extra tickets voor het avondprogramma van het Lammetjeswiel Festival op 16 september zijn 

beschikbaar voor €30,00 € 20,00 p.p. excl. 9% btw en servicekosten 
• 25% korting op entreetickets voor het Lammetjeswiel Festival op zaterdag 17 september 
• Vermelding en verwijzing op de website www.lammetjeswielfestival.nl  

(Het logo zal vervolgens een heel jaar op de website meedraaien.) 
• Advertentie via een volledige hekwerkbanner op een prominente plek op het festivalterrein. 

(Drukkosten zijn inclusief, op basis van een aangeleverd ontwerp) 
• Weergave van het bedrijfslogo op een ledscherm gepositioneerd op het festivalterrein, die 

beide dagen actief zal zijn. 
 

Uit te breiden voor € 35,- excl. per persoon 
Reeds aangeschafte entreetickets worden voor de aankoopprijs (excl. fee) in mindering gebracht.  

http://www.lammetjeswielfestival.nl/
http://www.lammetjeswielfestival.nl/
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Ja, ik heb interesse. Wat nu?  

Reageer (uiterlijk 9 september ) naar 
info@lammetjeswielfestival.nl en vermeldt daarbij: 

- Pakket basis, small, medium, large 
- Evt. extra aantal entreetickets (voor welke dag?) 
- Evt. bestellen van (hoeveel?) consumptiemunten  
- Evt. factuur gegevens (indien een factuur gewenst is) 
- Contactgegevens  

 
Graag ontvangen we een logo in eps-formaat (en indien van 
toepassing) een hekwerkbanner ontwerp op dit email adres. 
 
Mochten er vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn, bel of 
email ons dan gerust!  
 

085 – 2006215 

info@lammetjeswielfestival.nl 

 

 

 

Let op: De vrij-mo-bo vindt alleen doorgang bij aanmelding van minimaal 100 deelnemers.  
Hierover wordt uiterlijk 9 september bericht gegeven. Indien de 100 deelnemers voor die tijd zijn 

ingeschreven, laten we dit ook eerder weten. 

  

Aanleverspecificaties 
volledige hekwerkbanner 
Ontwerp als .PDF bestand 
in 3380 x 1740mm, 5 mm 
afloop toevoegen aan elke 
zijde. Bestand zonder snij 
of aflooptekens. 
Document aanleveren in 
CMYK.  
50 mm aan de zijkanten 
vrijhouden van belangrijk 
tekst of beeld i.v.m. ringen. 
Resolutie van afbeeldingen 
min. 100 DPI. 
 
½ hekwerkbanner 
Ontwerp als .EPS bestand 
in 1690 x 1740mm. 
Document aanleveren in 
CMYK.  
 
¼ hekwerkbanner 
Logo als .EPS bestand. 
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