
Sponsoractie Volvo Buitenweg – 1000 euro bonus Voordaan 
 
Op 1 maart '12 is de sponsor overeenkomst getekend met onze nieuwe sponsor 
Volvo Buitenweg uit Hilversum, Naarden en Baarn. 
  
Belangrijk onderdeel is de Volvo Club Bonus: 
Iedere NIEUWE Volvo gekocht of geleasd door een lid of een ouder van een jeugdlid 
bij Volvo Buitenweg levert onze club EUR 1.000 op. Dit gaat niet ten koste van je 
onderhandelingsruimte omdat deze bijdrage komt van Volvo Nederland. 
  
Directeur Willem Jan van der Burg: "We zijn terug van weg geweest. Onze historie 
van rijtuig naar Volvo Buitenweg is in 1895 is gestart in De Bilt en nu uitgegroeid 
naar drie Volvo vestigingen in Baarn, HIlversum en Naarden. De Volvo Clubbonus 
biedt een perfecte gelegenheid iets voor elkaar te betekenen. Met twee vestigingen 
(Baarn A1 en Hilversum) binnen 12 minuten rijden is Volvo Buitenweg toch dé 
partner voor de leden van Voordaan. De beleving van het Volvo rijden, de goede 
deal voor de berijder en de club, laten we er met elkaar een succes van maken!".   
  

 
Foto: Voordaan voorzitter Thijs Linssen en Volvo Buitenweg directeur Willem Jan van der Burg 
schudden elkaar de hand bij het ondertekenen van de unieke sponsorovereenkomst. 
  
Daarom zou de Sponsor Commissie het zeer op prijs stellen als Volvo Buitenweg in 
ieder geval de gelegenheid krijgt om een aanbieding te doen als je overweegt om 
een nieuwe Volvo te kopen. Zeg wel dat je van Voordaan komt. Voorwaarde is dat je 
lid bent van Voordaan, dan wel ouder of partner van een Voordaan lid.  
 
De actie is voor Voordaan nieuw. Word jij de eerste Volvo rijder die onze club met 
EUR 1.000 gaat steunen EN die een lekkere en veilige auto gaat rijden? 
      
Volvo Verkerk uit Utrecht en Bilthoven mag geen marketing activiteiten ontplooien in 
Groenekan van Volvo Nederland. Daarom zijn we heel blij deze overeenkomst 
gesloten te hebben met Volvo Buitenweg. 
    
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Guido van der Burg, Sponsor 
Commissie Voordaan, guidovanderburg@hotmail.com of met de Volvo Buitenweg, 
http://www.buitenweg.nl. 



ER IS MEER IN HET LEVEN DAN EEN VOLVO.
ZOALS HOCKEY, DE MOOISTE TEAMSPORT DIE
ER IS. TROTS OP DE MINI’S. BEWONDERING
VOOR HET EERSTE. DE PASSIE, DE SFEER. GA
JIJ VOOR EEN VOLVO VAN BUITENWEG
DAN STORT VOLVO �€1.000 BONUS VOOR
JOUW CLUB. DAAROM RIJD JE VOLVO.
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