SPONSORBROCHURE
ROPARUN 2019 – 8 T/M 10 JUNI 2019

DE RUN OP HET LEVEN
Het is de leukste manier om iets moois te doen voor een ander:
de Roparun. Waarom? Je bent met je team, je vrienden, collega’s
of familie. Je bedenkt samen ideeën om geld in te zamelen. Als
sluitstuk start je samen de Roparun. Een fantastische belevenis,
een driedaagse estafetteloop van Parijs of Hamburg naar
Rotterdam. Afgesloten met een denderende finish en een mooi
eindbedrag voor mensen met kanker.
GESCHIEDENIS ROPARUN
In 1992 ontstond uit een weddenschap het idee om van Rotterdam naar Parijs te lopen;
de Rotterdam-Parijs-Run. Na deze succesvolle estafetteloop werd het overgebleven
sponsorgeld gedoneerd aan het Erasmus MC Kanker Instituut locatie Daniel den Hoed
in Rotterdam. Het bedrag werd gebruikt om het ziekenhuisverblijf voor mensen met
kanker wat aangenamer te maken. Met deze eerste estafetteloop is dan ook het doel
van Stichting Roparun ontstaan: ondersteunende zorg voor mensen met kanker.
De Roparun is de afgelopen 28 jaar uitgegroeid naar een evenement met honderden
teams en duizenden deelnemers. Om dit mogelijk te maken zijn er door de jaren heen
logistieke aanpassingen gedaan zoals de route omdraaien van Parijs naar Rotterdam.
Ook het toevoegen van een extra startlocatie in Hamburg. En vanaf 2019 hoort ook een
halve Roparun met een start in Almelo tot de mogelijkheden.

TIJDENS DE ROPARUN
Website: 		
Facebook: 		
Instagram: 		
Twitter: 		
Finishlocatie:
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ROPARUN 2019
De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in
Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish ruim 500
kilometer verderop: in Rotterdam. Een Roparunteam
bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder
gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan
anderhalve marathon(!).
Naast de lopers bestaat een team uit minimaal twee fietsers en een aantal mensen in
de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en navigators. Er
doen meer dan 300 teams mee, wat resulteert in bijna 9000 deelnemers.
Naast de sportieve inspanning, moet er door de teams ook een inspanning geleverd
worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door middel van allerlei
acties; van boodschappen inpakken, het houden van collectes tot het organiseren van
sportevenementen en benefietavonden.
De teams zorgen voor veel supporters langs de route en natuurlijk op de finish.
Familie, vrienden, sportliefhebbers of willekeurige toeschouwers. Op afgelegen
landweggetjes of drukke pleinen, in de brandende zon of midden in de nacht: overal
worden de teams in grote of kleine getale aangemoedigd. Met het hoogtepunt van zo’n
25.000 toeschouwers op de finish.

HOOFDSPONSOR ROPARUN
Met dit unieke partnership wordt het
evenement Roparun optimaal ondersteund.
Roparun biedt de Hoofdsponsor dan
ook een zeer uitgebreid pakket aan
tegenprestaties.
• Titel: Hoofdsponsor Roparun
• Hoofdsponsors genieten branche-exclusiviteit in het
topsegment van partners van Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen gebruik
• Speciaal ontwikkeld composite-logo Roparun en
hoofdsponsor, inclusief ontvangst digitale toolkit voor
eigen gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik van officiële
foto’s van Roparun voor eigen gebruik

• Meest prominente logopositie op achterwand
huldigingspodium / interviewwand / mixed zone
• Meest prominente logopositie op alle officiële
promo-auto’s van de organisatie van Roparun
• Meest prominente logopositie op de officiële Roparun
touringcar
• Logo op diverse banieren op de start- en finishlocatie
(aantallen in onderling overleg)
• Logo op de officiële running-shirts van de Roparun
deelnemers
• Logo op startnummers van alle deelnemers
• Logo op plattegrond van de finishlocatie
Op de finishlocatie 70 meter reclame-spandoeken
verdeeld over onderstaande posities:

COMMUNICATIES:

Ter hoogte van de finishlijn

• Prominente logopositie op start- én finishboog
• Mogelijkheid tot plaatsing eigen promotieboog in de
laatste 1500 meter van de finishlocatie
• Bedrijfslogo op main LED-scherm op finishlocatie
• Geluids- en beeldschermreclame (commercials) op
LED-scherm op finishlocatie
• Bedrijfslogo op de diverse overige LED-schermen op
de finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op de diverse
overige LED-schermen op de finishlocatie

6 spandoeken à 5 meter		

Binnen 200-300 meter van de finishlijn
6 spandoeken à 5 meter		

Bij ingang van de finishlocatie
2 spandoeken à 5 meter
• Prominente logopositie (logo-integratie) in de
VIP-area

HOOFD
SPONSOR
ROPARUN

VIP-DECK - FINISHLOCATIE

• Op de finishlocatie 2 promotorens gereserveerd voor
plaatsing uiting van de hoofdsponsor in combinatie
met Roparun-uitingen
• Mogelijkheid tot plaatsing van een promo-unit op de
finishlocatie ten behoeve van eigen promotie en/of
activatie
• Op de startlocaties (Parijs en Hamburg) eveneens
reclame-spandoeken (afmetingen en mogelijkheden
nader te bepalen)
• Op de officiële rust- en foodlocaties gedurende beide
routes vanuit Parijs en Hamburg uitingen van de
hoofdsponsor (definitieve invulling nader te bepalen
i.o.o.)

• Persoonlijke gast van directie van Roparun
• VIP-toegang voor 12 personen op het exclusieve
Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst op het
Roparun VIP Deck
• Ontvangst van 20 stuks het magazine Ropareader
• Eigen ‘promo-banner’ op het Roparun VIP Deck op de
finishlocatie
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse coryfeeën en
ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment op het Roparun VIP Deck
gedurende het dagprogramma

ONLINE & MEDIA

HOSPITALITY - STARTLOCATIE

• Logo op de homepage van de officiële website van
Roparun
• Logovermelding in de diverse sponsoroverzichten, in
het magazine en op de website
• Logo op alle reclame-uitingen van Roparun,
waaronder advertenties, posters, commercials, etc.
• Logo meest prominent op de achterzijde van het
officiële magazine, Ropareader
• 1/1 full colour pagina-advertentie in het officiële
magazine, Ropareader
• Redactionele aandacht voor hoofdsponsor
(spreadpagina) in het officiële magazine, Ropareader
• Actiepost ten behoeve van de hoofdsponsor op de
diverse social media kanalen van Roparun

Mogelijkheid tot aanwezigheid op de startlocatie
(Hamburg of Parijs), inclusief hotelovernachting voor 6
personen

ROPARUN BUSINESS FRIENDS
• Automatisch lid van Roparun Business Friends, een
actief businessclub platform, waar alle sponsors en
partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar diverse uitnodigingen
voor deelname aan interessante business
activiteiten georganiseerd speciaal voor dit platform
(bedrijfsbezoeken, business borrels, golfdag etc.)
• 10 entreekaarten voor het ‘Roparun Slotfeest’, drie
weken na de Roparun

HOOFD
SPONSOR
ROPARUN

• Toegang voor 6 personen voor het jaarlijkse Roparun
Galadiner voor de goede doelen van Stichting Roparun
• Hoofdsponsor heeft de mogelijkheid om 1x per jaar
alle leden van Roparun Business Friends te contacten
voor promotie eigen dienstverlening, etc.

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
Gewenste contractperiode:
3 jaar (2019-2020-2021)

Pakketprijs
per editie

TEAM HOOFDSPONSOR
Bij inschrijving van een of meerdere deelnemende teams
namens de hoofdsponsor zijn er in overleg aanvullende
acties of kortingen mogelijk.

OVERIG
• Gedurende de Roparun mogelijkheid voor 4 personen
om een gedeelte van de route mee te rijden in auto
van de organisatie
• Mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op één of
twee van de teambijeenkomsten in aanloop naar de
Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te leveren voor in
de goodiebags die aan deelnemers van de Roparun
worden uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van een pr/marketingcampagne in relatie tot Roparun
• Hoofdsponsor heeft de mogelijkheid om een actief
en creatief activatieprogramma te ontwikkelen als
onderdeel van hun sponsorship; inhoud en uitvoering
zal i.o.o. met de directie van Roparun worden bepaald
en samengesteld

€75.000

Genoemd tarief is exclusief BTW
Genoemd tarief is exclusief de eenmalige productiekosten van
de diverse communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket;
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van deze
kosten voor akkoord

HOOFD
SPONSOR
ROPARUN

TOPSPONSOR ROPARUN
Topsponsors van Roparun leveren een
belangrijke bijdrage om het evenement
Roparun mogelijk te maken. Roparun biedt
de Topsponsor dan ook uitgebreid pakket
aan tegenprestaties.
• Titel: Topsponsor Roparun
• Topsponsors genieten branche-exclusiviteit in het
topsegment van Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen gebruik
• Speciaal ontwikkeld composite-logo Roparun en
topsponsor, inclusief ontvangst digitale toolkit voor
eigen gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik van officiële
foto’s van Roparun voor eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Logopositie op de start- én finishboog
• Bedrijfslogo op main LED-scherm op finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op LED-scherm
op finishlocatie
• Bedrijfslogo op de diverse overige LED-schermen op
de finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op de diverse
overige LED-schermen op de finishlocatie
• Logopositie op achterwand huldigingspodium /
interviewwand / mixed zone

• Logopositie op alle officiële promo-auto’s van de
organisatie van Roparun
• Logopositie op de officiële Roparun touringcar
• Logo op diverse banieren welk geplaatst zijn op
de start- en finishlocatie (aantallen in onderling
overleg); mix van topsponsors
• Logopositie op officiële running-shirts van de
Roparun deelnemers (uitsluitend in geval van
een 3 jarige overeenkomst); positie i.o.o. nader te
bepalen (logo Roparun is ten aller tijden dominant);
mogelijkheid exclusief gereserveerd ten behoeve van
de hoofdsponsor én topsponsor(s)
• Logo op plattegrond van de finishlocatie
Op de finishlocatie 50 meter reclame-spandoeken
verdeeld over onderstaande posities:

Ter hoogte van de finishlijn
4 spandoeken à 5 meter		

Binnen 200-300 meter van de finishlijn
4 spandoeken à 5 meter		

Bij ingang van de finishlocatie
2 spandoeken à 5 meter

TOPSPONSOR
ROPARUN

• Diverse logopositie in de VIP-area
• Logopositie op de zogenaamde promotorens in de
finish-zone in combinatie met Roparun-uitingen
• Op de startlocaties (Parijs en Hamburg) eveneens
reclame-spandoeken (afmetingen en mogelijkheden
nader te bepalen)
• Op de officiële rust- en foodlocaties gedurende beide
routes vanuit Parijs en Hamburg uitingen van de
topsponsor (definitieve invulling nader te bepalen
i.o.o.)

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de officiële website van
Roparun
• Logovermelding in de diverse sponsoroverzichten, in
het magazine en op de website
• Logo op reclame-uitingen van Roparun, waaronder
advertenties, posters, commercials, etc.
• Logo prominent op de achterzijde van het officiële
magazine, Ropareader
• 1/2 full colour pagina-advertentie in het officiële
magazine, Ropareader
• Actiepost ten behoeve van de topsponsor op de
diverse social media kanalen van Roparun

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van de Stichting
Roparun
• VIP-toegang voor 8 personen op het exclusieve
Roparun VIP Deck op de finishlocatie

• Catering is all inclusive bij uw ontvangst op het Roparun
VIP Deck
• Ontvangst van 10 stuks het magazine Ropareader
• Eigen ‘promo-banner’ in de Roparun VIP Deck op de
finishlocatie
• Meet&Greet met diverse Rotterdamse coryfeeën en
ambassadeurs van de Roparun
• Divers entertainment in het Roparun VIP Deck
gedurende het dagprogramma

HOSPITALITY - STARTLOCATIE
Mogelijkheid tot aanwezigheid op de startlocatie (Hamburg
of Parijs), inclusief hotelovernachting voor 4 personen

ROPARUN BUSINESS FRIENDS
• Automatisch lid van Roparun Business Friends, een
actief businessclub platform, waar alle sponsors en
partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar diverse uitnodigingen
voor deelname aan interessante business
activiteiten georganiseerd speciaal voor dit platform
(bedrijfsbezoeken, business borrels, golfdag etc.)
• 6 entreekaarten voor het ‘Roparun Slotfeest’, drie
weken na de Roparun
• Topsponsor heeft de mogelijkheid om 1x per
kalenderjaar alle leden van Roparun Business Friends
te contacten voor promotie eigen dienstverlening, etc.

TOPSPONSOR
ROPARUN

TEAM TOPSPONSOR
Bij inschrijving van een of meerdere deelnemende
teams namens de topsponsor zijn er in overleg
aanvullende acties of kortingen mogelijk.

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
Gewenste contractperiode:
3 jaar (2019-2020-2021)

OVERIG
• Mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op
één van de teambijeenkomsten in aanloop naar de
Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te leveren voor in
de goodiebags die aan deelnemers van de Roparun
worden uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van een pr/marketingcampagne in relatie tot Roparun
• Topsponsor heeft de mogelijkheid om een actief
en creatief activatieprogramma te ontwikkelen als
onderdeel van hun sponsorship; inhoud en uitvoering
zal i.o.o. met de directie van Roparun worden
bepaald en samengesteld

€37.500
Pakketprijs
per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW
Genoemd tarief is exclusief de eenmalige productiekosten van
de diverse communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket;
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van deze
kosten voor akkoord

TOPSPONSOR
ROPARUN

SPONSOR ROPARUN
Sponsors zorgen voor belangrijke
ondersteuning van het evenement Roparun.
Roparun biedt de Sponsors dan ook een
pakket met verschillende tegenprestaties.

Op de finishlocatie 30 meter reclame-spandoeken
verdeeld over onderstaande posities:

Ter hoogte van de finishlijn
2 spandoeken à 5 meter

• Titel: Sponsor Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik van officiële
foto’s van Roparun voor eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Bedrijfslogo op main LED-scherm op finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op LED-scherm
op finishlocatie
• Bedrijfslogo op de diverse overige LED-schermen op
de finishlocatie
• Beeldschermreclame (commercials) op de diverse
overige LED-schermen op de finishlocatie
• Logopositie op alle officiële promo-auto’s van de
organisatie van Roparun
• Logopositie op de officiële Roparun touringcar
• Logo op diverse banieren welk geplaatst zijn op de
start- en finishlocatie (aantallen in onderling overleg)
• Logo op plattegrond van de finishlocatie

Binnen 200-300 meter van de finishlijn
4 spandoeken à 5 meter		

ONLINE & MEDIA
• Logo op de homepage van de officiële website van
Roparun
• Logovermelding in de diverse sponsoroverzichten, in
het magazine en op de website
• Logo op de achterzijde van het officiële magazine,
Ropareader
• 1/4 full colour pagina-advertentie in het officiële
magazine, Ropareader
• Actiepost ten behoeve van de sponsor op de diverse
social media kanalen van Roparun

SPONSOR
ROPARUN

VIP-DECK - FINISHLOCATIE

OVERIG

• Persoonlijke gast van directie van Roparun
• VIP toegang voor 4 personen op het exclusieve
Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst op het
Roparun VIP Deck
• Ontvangst van 8x het officiële magazine, Ropareader
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse coryfeeën en
ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment en sprekers in de Roparun
Hospitality Room gedurende het dagprogramma

• Mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op
één van de teambijeenkomsten in aanloop naar de
Roparun
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te leveren voor in
de goodiebags die aan deelnemers van de Roparun
worden uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van een pr/marketingcampagne in relatie tot Roparun
• Sponsor heeft de mogelijkheid om een actief en
creatief activatieprogramma te ontwikkelen als
onderdeel van hun sponsorship; inhoud en uitvoering
zal i.o.o. met de directie van Roparun worden
bepaald en samengesteld

ROPARUN BUSINESS FRIENDS
• Automatisch lid van Roparun Business Friends, een
actief businessclub platform, waar alle sponsors en
partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar diverse uitnodigingen
voor deelname aan interessante business
activiteiten georganiseerd speciaal voor dit platform
(bedrijfsbezoeken, business borrels, golfdag etc.)
• Entreekaarten voor het ‘Roparun Slotfeest’, drie
weken na de Roparun

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
Gewenste contractperiode:
3 jaar (2019-2020-2021)

€25.000
Pakketprijs
per editie

TEAM SPONSOR
Bij inschrijving van een of meerdere deelnemende
teams namens de sponsor zijn er in overleg
aanvullende acties of kortingen mogelijk.

Genoemd tarief is exclusief BTW
Genoemd tarief is exclusief de eenmalige productiekosten van
de diverse communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket;
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van deze
kosten voor akkoord

SPONSOR
ROPARUN

SUPPORTER ROPARUN
Supporters van Roparun leveren een
belangrijke bijdrage aan het evenement
Roparun. Roparun biedt de Supporters
dan ook een pakket met verschillende
tegenprestaties.
• Titel: Supporter Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen gebruik
• Mogelijkheid tot (rechtenvrij) gebruik van officiële
foto’s van de Roparun voor eigen gebruik

COMMUNICATIES
• Bedrijfslogo op main LED-scherm op finishlocatie
• Geluids- en beeldschermreclame (commercials) op
main LED-scherm op finishlocatie
• Geluids- en beeldschermreclame (commercials) op
de diverse overige LED-schermen op de finishlocatie
• Logo op diverse banieren welk geplaatst zijn op
de start- en finishlocatie (aantallen in onderling
overleg); mix van sponsors
• Logo op plattegrond van de finishlocatie

ONLINE & MEDIA
• Logovermelding in de diverse sponsoroverzichten, in
het magazine en op de website
• 1/4 full colour pagina-advertentie in het officiële
magazine, Ropareader

• Actiepost ten behoeve van de sponsor op de diverse
social media kanalen van Roparun

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van Roparun
• VIP toegang voor 2 personen voor het exclusieve
Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst op het
Roparun VIP Deck
• Ontvangst van 8x het officiële magazine, Ropareader
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse coryfeeën en
ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment in het Roparun VIP Deck
gedurende het dagprogramma

ROPARUN BUSINESS FRIENDS
• Automatisch lid van Roparun Business Friends, een
actief businessclub platform, waar alle sponsors en
partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar diverse uitnodigingen
voor deelname aan interessante business
activiteiten georganiseerd speciaal voor dit platform
(bedrijfsbezoeken, business borrels, golfdag etc.)
• 4 entreekaarten voor het ‘Roparun Slotfeest’, drie
weken na de Roparun

SUPPORTER
ROPARUN

OVERIG
• Mogelijkheid om een ‘goodie’ in te leveren voor in
de goodiebags die aan deelnemers van de Roparun
worden uitgereikt
• Mogelijkheid tot het uitvoeren van een pr/marketingcampagne in relatie tot de Roparun
• Sponsor heeft de mogelijkheid om een actief en
creatief activatieprogramma te ontwikkelen als
onderdeel van hun sponsorship; inhoud en uitvoering
zal i.o.o. met de directie van Roparun worden
bepaald en samengesteld

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
Gewenste contractperiode:
3 jaar (2019-2020-2021)

€12.500
Pakketprijs
per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW
Genoemd tarief is exclusief de eenmalige productiekosten van
de diverse communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket;
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van deze
kosten voor akkoord

SUPPORTER
ROPARUN

BUSINESS FRIENDS ROPARUN
Business Friends van Roparun helpen
het evenement Roparun mede mogelijk
te maken. Roparun biedt een Business
Friend vanzelfsprekend ook diverse
tegenprestaties.
• Titel: Business Friend Roparun
• Gebruik logo Roparun voor eigen gebruik

ONLINE & MEDIA
• Naamsvermelding in het sponsoroverzicht op
roparun.nl
• Naamsvermelding in het sponsoroverzicht in het
officiële magazine, Ropareader

ROPARUN BUSINESS FRIENDS
• Automatisch lid van Roparun Business Friends, een
actief businessclub platform, waar alle sponsors en
partners aan verbonden zijn
• Gedurende het kalenderjaar diverse uitnodigingen
voor deelname aan interessante business
activiteiten georganiseerd speciaal voor dit platform
(bedrijfsbezoeken, business borrels, golfdag etc.)
• 4 entreekaarten voor het ‘Roparun Slotfeest’, drie
weken na de Roparun

FINANCIEEL & CONTRACTPERIODE
Gewenste contractperiode:
3 jaar (2019-2020-2021)

VIP-DECK - FINISHLOCATIE
• Persoonlijke gast van directie van Roparun
• VIP toegang voor 2 personen voor het exclusieve
Roparun VIP Deck op de finishlocatie
• Catering is all inclusive bij uw ontvangst op het
Roparun VIP Deck
• Ontvangst van het officiële magazine, Ropareader
• Meet & Greet met diverse Rotterdamse coryfeeën en
ambassadeurs van Roparun
• Divers entertainment in het Roparun VIP Deck
gedurende het dagprogramma

€2.500
Pakketprijs
per editie

Genoemd tarief is exclusief BTW
Genoemd tarief is exclusief de eenmalige productiekosten van
de diverse communicaties voortvloeiend uit het sponsorpakket;
sponsor ontvangt vooraf een gedetailleerd overzicht van deze
kosten voor akkoord

BUSINESS
FRIENDS
ROPARUN

CONTACT
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de
sponsormogelijkheden van Roparun kunt u contact
opnemen met ons commerciële team. Zij maken
graag een afspraak om uw opties te bespreken.
DIRECTEUR ROPARUN

Wiljan Vloet
w.vloet@roparun.nl • 06 25 54 37 15

EVENTBROKER

Wim Noordzij
wim@event-broker.com • 06 53 14 24 32

Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
010-4341165 • info@roparun.nl

WWW.ROPARUN.NL

RIVAALST SPORTMARKETING

Rik van Aalst
rik@rivaalst.nl • 06 22 41 25 05

