Wilt u een vrijblijvende afspraak maken over
sportkleding leasing/financiering?
Middels een persoonlijk gesprek willen wij u graag uitleggen wat de
mogelijkheden zijn voor uw vereniging. U kunt hiervoor rechtstreek contact opnemen.

CLUBKLEDING LEASE
IETS VOOR UW VERENIGING?
Vanaf € 0,29 per week, per lid voor een volledige tenue
(custom made inclusief clublogo).

Sportshirt met clublogo + sportbroek + kousen met clublogo

BALANS GROUP

Breedijk 33 - 5705 CJ Helmond

Tel. +31 492 548 100

Postbus 6088 - 5700 ET Helmond

Fax +31 492 550 318
www.balanssport.com

info@balansgroup.com

WWW.SPORTKLEDINGLEASE.COM

WWW.BALANSSPORT.COM

Sportkleding lease/financiering

Werkwijze kleding leasing/financiering Balans Sportswear

Balans Sportswear maakt het mogelijk om voor een laag vast tarief per maand clubkleding
te leasen/financieren. Hierdoor wordt het voor verenigingen mogelijk gemaakt dat voor de gehele
vereniging een zelfde ‘custom made’ tenue inclusief clublogo aangeschaft wordt.

1. Aanvraag vrijblijvend gesprek door de vereniging. De vereniging vraagt rechtstreeks een gesprek aan
met het hoofdkantoor van Balans Sportswear gevestigd in Helmond. Tijdens dit gesprek wordt besproken
wat de wensen zijn van de vereniging en door Balans Sportswear wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.
Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

Wie is Balans Sportswear?

Het gewenste kledingpakket. Bijvoorbeeld shirt, broek, kousen. Dit kan aangevuld
worden met bijvoorbeeld trainingspakken, tassen of andere materialen.

Balans Sportswear is een onderdeel van de Balans Group welke opgericht is in 1990.
Balans Sportswear heeft zich vanaf 1990 gespecialiseerd in het produceren van ‘custom
made’ sportkleding voor verenigingen welke altijd na te leveren is. Balans Sportswear
produceert de kleding onder eigen label en verkoopt de kleding rechtstreeks naar de
vereniging. Door de tussenhandel over te slaan kan Balans Sportswear een kwalitatief
uitstekend product aanbieden voor een zeer scherpe prijs. Balans Sportswear heeft
zich in de loop van jaren ontwikkeld tot een zeer betrouwbare leverancier voor verenigingen.
Balans Sportswear heeft verdelers in geheel Nederland. U kunt de verdeler voor uw regio vinden
op www.balanssport.com.

Wordt het kledingpakket in 1 keer ingevoerd voor de gehele vereniging of liever in fases.

Uitleg over kleding leasing/financiering
Iedereen heeft wel eens gehoord van leasing. Meestal gaat het dan om duurzame
goederen zoals auto’s, machines, televisies en andere kapitaalgoederen die na afloop
van een leasetermijn een restwaarde blijven houden. Sportkleding daarentegen,
zeker met clublogo, heeft eigenlijk op de dag na levering geen restwaarde meer.
Vandaar dat wij ook het woord financiering toegevoegd hebben. Doorgaans heeft
sportkleding een levensduur van 3 jaar. Onze overeenkomsten zijn dan ook gebaseerd
op een levensduur van 3 jaar. Natuurlijk zal er in de loop van de 3 jaar kleding kwijt raken,
vervangen moeten worden in verband met defecten en moet er kleding beschikbaar
zijn voor eventuele nieuwe leden. Hier is in onze overeenkomsten rekening gehouden
door middel van 25% meer kleding en/of tassen mee te nemen in de overeenkomst.
Voor de kousen zelfs 150% meer omdat deze natuurlijk een kortere levensduur hebben.
U hoeft zich in deze periode van 3 jaar dan ook geen zorgen te maken over eventuele
extra kosten.

Waarom kleding leasing/financiering?
De laatste jaren heeft bijna iedere vereniging gemerkt dat de sponsor inkomsten drastisch
terug lopen. De tijd is voorbij dat bijna elk team van een vereniging wel een kledingsponsor
had. Om toch als een eenheid naar buiten toe te treden is leasing/financiering de uitkomst.
Want zeg nou zelf: niets is toch mooier dan dat de gehele vereniging in dezelfde outfit loopt!
Verder biedt leasing/financiering nog een aantal andere grote voordelen voor de vereniging,
namelijk:
De aanwezige gelden binnen de vereniging kunnen ergens anders aan besteed worden.
De mogelijkheid in één keer de volledige vereniging in nieuwe uniforme kleding te kleden.
Geen onverwachte kosten. De risico’s zijn afgedekt door de ingecalculeerde extra levering.
Iedereen betaalt hetzelfde en krijgt hetzelfde. Dus geen onderscheid tussen de leden.
Veel eenvoudiger om sponsors te werven. De kleding en/of tassen zijn namelijk al betaald
en hoeft niet meer aangeschaft te worden door de sponsor. Voor een relatief klein bedrag
per jaar kan men sponsoren. De sponsorgelden zijn direct beschikbaar voor de clubkas.
Er ontstaat geen wildgroei in de tenues van de vereniging.
Nieuwe leden hoeven niet meteen een groot bedrag te betalen voor de benodigde kleding.
Al deze bovenstaande punten zijn de belangrijkste factoren om over te gaan naar
kleding leasing/financiering.

Aanvang, looptijd en betalingstermijnen van invoering van het kledingpakket.
Eventuele 1e betaling van het kledingpakket waardoor de termijnbedragen lager worden.
Dit kan bijvoorbeeld als bij invoering door de leden een eerste aanbetaling gedaan wordt.
2. Aan de hand van het eerste gesprek wordt door Balans Sportswear een voorstel uitgewerkt.
Aan de hand van de terugkoppeling van de vereniging wordt door Balans Sportswear een definitief
voorstel uitgewerkt.
3. Als de vereniging voldoet aan het acceptatiebeleid van Balans Sportswear en door beide partijen
aan alle voorwaarden voldaan is, wordt door Balans Sportswear een definitief leasing/financieringscontract
opgesteld met daarin een duidelijke omschrijving van de gemaakte afspraken.
4. Na akkoord wordt het contract in 2-voud bekrachtigd door ondertekening van het contract door zowel
het bestuur als de directeur van Balans Sportwear.

Rekenvoorbeeld kleding leasing/financiering Balans Sportswear
Balans Sportswear biedt u vele mogelijkheden met betrekking tot de samenstelling van de kledingpakketten.
Dit kan zijn standaard kleding met clubbadge tot volledig gesublimeerde kleding inclusief sponsornamen,
rugnummers, borstnummers enzovoort. Uiteraard is de prijs mede afhankelijk van de gekozen artikelen.
Hierbij een aantal rekenvoorbeelden van kledingpakketten. Bij de onderstaande voorbeelden zijn wij uitgegaan van kleding uit de ‘teamwear lijn’.
Bij onderstaande voorbeeld pakketten gaan wij ervan uit dat er voor 500 actieve leden een pakket
aangeschaft wordt.
Pakket 1:

shirt met clublogo, broek, kousen met clublogo, looptijd 3 jaar.
Er wordt geleverd: 625 shirts met clublogo, 625 broeken, 1250 paar kousen met clublogo.
Hierin is verwerkt 25% extra kleding (shirts en broeken) en 150% extra kousen.
Totaalprijs van dit pakket: € 18.595,00 excl. btw, € 22.500,00 incl. btw.
Dit bedrag moet opgebracht worden door 500 leden, dat wil zeggen per lid € 1,25 per maand, € 0,29 per week.

Pakket 2:

shirt met clublogo, broek, kousen met clublogo, trainingspak met clublogo, looptijd 3 jaar.
Er wordt geleverd: 625 shirts met clublogo, 625 broeken, 625 trainingspakken, 1250 paar kousen
met clublogo. Hierin is verwerkt 25% extra kleding (shirts, broeken en trainingspakken) en 150% extra kousen.
Totaalprijs van dit pakket: € 37.190,00 excl. btw, € 45.000,00 incl. btw.
Dit bedrag moet opgebracht worden door 500 leden, dat wil zeggen per lid € 2,50 per maand, € 0,58 per week.

Pakket 3:

shirt met clublogo, broek, kousen met clublogo, trainingspak met clublogo, tas met clublogo, looptijd 3 jaar.
Er wordt geleverd: 625 shirts met clublogo, 625 broeken, 625 trainingspakken, 1250 paar kousen
met clublogo, 625 tassen met clublogo. Hierin is verwerkt 25% extra kleding (shirts, broeken
en trainingspakken), 25% extra tassen en 150% extra kousen.
Totaalprijs van dit pakket: € 48.347.00 excl. btw, € 58.500,00 incl. btw.
Dit bedrag moet opgebracht worden door 500 leden, dat wil zeggen per lid € 3,25 per maand, € 0,75 per week.

