
Meer informatie? Neem contact op via :
fondsenwerving@kruikenstad.nl

www.kruikenstad.nl

Mogelijkheden en 
tarieven Kruikenkroegen
& Kruikenzaoken 2020.

WAT ONTVANG JE ALS OFFICIËLE 
KRUIKENKROEG OF KRUIKENZAOK 
• Grote banier aan de gevel waaruit voor de 
 bezoeker duidelijk blijkt dat het om een 
 Kruikenkroeg of Kruikenzaok gaat (montage &  
 demontage door CST)

• Gevelbord Kruikenkroeg of Kruikenzaok

• Ingelijste foto van de Prins en Adjudant

• 11 Stadsemblemen

• Gepersonaliseerde doos met exclusieve               
 Kruikenkroeg-versiering (bedrukte groen-  
       oranje vlaggenlijnen, ballonnen, viltjes, pennen, 
 etc.)

• Vermelding als Kruikenkroeg of Kruikenzaok
 op Kruikenstad.nl

• Naamsvermelding op paginagrote advertentie in  
        het Brabants Dagblad (uitgave: rond carnaval)

• Officiële deelname aan de Kroegendwèèltocht

• Twee toegangskaarten voor Zumme Zinge?!

• Twee toegangskaarten voor het Prinsebal

• Twee toegangskaarten voor de speciale 
 VIP-area voor sponsors op Elf-elf

TARIEVEN  
excl. btw

Kruikenkroeg Pakket A: vanaf 80 m2*               € 1.111,11
* Kruikenkroegen die hieraan voldoen ontvangen aanvullend 

   twee toegangskaarten van het VIP-sponsordiner én het Twidde 

   Kruikenconcert op donderdag 20 februari 2020.

Kruikenkroeg Pakket B: 50 tot en met 80 m2  € 722,22  

Kruikenkroeg Pakket C:     € 444,44
* tot 50m2

* alle horeazaken buiten het Horeca Concentratiegebied (HCG)

Kruikenzaok Pakket                       € 444,44
*voor horecazaken met eten als duidelijke hoofdfunctie, 

  zoals restaurants en eetcafe’s

Let op: berekening van het aantal vierkante meters is lokaliteitsoppervlakte zoals bekend 

bij de Gemeente Tilburg op basis van de horecavergunning minus niet benutte ruimtes en 

eventuele bebouwingen sinds de afgegeven vergunning. Het definitieve tarief wordt vast-

gesteld door een afvaardiging van de Commissie Fondsenwerving. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

Zet deze data alvast 
in je agenda!
Zumme Zinge?!   zaterdag 4 januari 2020

Prinsebal                 zaterdag 8 februari 2020

Kruikenconcert    donderdag 20 februari 2020 

SAMEN GROEN-ORANJE

Sluit je aan bij het 
gezelligste zakelijke 
netwerk van Tilburg, 
en word Kruikenkroeg 
of Kruikenzaok in 2020!

HOE SLUIT IK ME AAN? 

KRUIKENKROEG OF 
KRUIKENZAOK 2020

KRUIKENSTAD

https://www.kruikenstad.nl

