Uw teamwear dealer

Wie wij zijn
BKS sport & bedrijfskleding is een jong
en dynamisch bedrijf in (sport)kleding
en accessoires. Wij noemen ons zelf een
groothandel en kunnen alles leveren aan
sportverenigingen, scholen, bedrijfsleven en
particulieren.
Sinds 2010 zijn wij leverancier van het
sportmerk Patrick en zijn in de loop der tijd
uitgebreid met de merken Joma en Errea en
fietsmerk Rogelli.
De uitbreiding was niet alleen met meer
merken maar ook met meer professionaliteit
en kunde. Zo zijn wij sinds 2013
gespecialiseerd in het bedrukken, sublimeren
en borduren van al onze kleding.
Tevens hebben wij een uitgebreide gamma
aan materialen voor op en rond een
sportveld.
Naast onze sportkleding hebben wij sinds
2015 ook een uitgebreide collectie met
werkkleding.

Sinds de oprichting door Leo Donkersloot
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een
familiebedrijf waarin de vrouw van Leo,
Betsy Donkersloot en de oudste zoon,
Michael Donkersloot ook actief zijn.
Met een uitgebreide showroom, drukkerij
en opslag in Steenbergen kunnen wij door
geheel Zeeland, Zuid-Holland en Brabant
snel leveren.
Inmiddels lopen wij al een aantal jaren mee
in de teamwear kleding waardoor wij durven
te zeggen dat wij een goede partner kunnen
zijn voor uw vereniging.
Met onze ervaring en kwaliteiten van
producten kunnen wij uw gehele vereniging
de uitstraling geven waar u misschien al
jaren naar op zoek bent. Naast onze kunde
hebben wij ook mooie sponsordeals voor uw
vereniging.

Onze merken
ERREA
Errea is opgericht in 1988 en staat bekend
om hoog kwalitatieve sportkleding met een
uitstekende pasvorm. Ook kunnen eigen
ontwerpen gebruikt worden om een uniek
vereniging shirt te creëren.
Errea sportkleding is samengesteld uit
de beste materialen met zelf ademende
kwaliteiten. In de comfortabele lichtgewicht
stof kan men zich vrij bewegen. Errea is
onder andere kledingleverancier van Ado
den Haag en Nederlandse volleybal bond.

PATRICK
Patrick Teamwear is opgericht in 1892
door Patrick Beneteau en sindsdien
een grootte speler in de teamwear.
Met een levensduur van meer dan 100
jaar kan het merk terug kijken op een
rijke geschiedenis. Patrick sportkleding
is vooral bekend geworden door de
voetbalschoenen met de twee strepen,
gedragen door bekende voetbal spelers zoals Platini en Keegan. In de laatste jaren is Patrick
sportkleding uitgegroeid tot een merk die hoogwaardige sportkleding op de markt brengt.
Patrick is onder andere sponsor van SV Zulte-Waregem.

JOMA
Joma is een Spaanse sportkledingfabrikant,
die momenteel schoenen en kleding produ
ceert voor iedere tak van sport. Joma werd in
1965 opgericht om schoenen te produceren
voor algemeen gebruik. In 1968 begon het
bedrijf zich te specialiseren in de productie en
distributie van sportschoenen. Na dit succes
besloot Joma de teamwear markt op te gaan
en met groot succes. Joma is internationaal gezien een groot merk. Uiteindelijk heeft Joma
Sport kantoren geopend in de Verenigde Staten, Europa en Azië, die momenteel aanwezig
zijn in meer dan 70 landen over de hele wereld. Het merk Joma Sport staat in de top tien van
de wereldranglijst. Joma is onder andere sponsor van Sampdoria.

Sponsordeals
BKS sport heeft voor uw vereniging een
aantrekkelijke sponsoring. Wij bieden royale
sponsorbedragen afgestemd op het aantal
teams binnen uw club. Met deze bijdrage
hopen wij uw kledingbudget een boost te
geven!

In het tabel zijn de standaard sponsor
bedragen opgenomen welke door BKS sport
gehanteerd worden ongeacht met welk
merk u besluit te gaan spelen. Bij ieder merk
is het afhankelijk wat er nog extra gegeven
kan worden aan sponsoring.

Om deze sponsoring gelijk duidelijk in
kaart te brengen hebben wij hiervoor het
onderstaande tabel opgemaakt.

Naast deze standaard sponsoring bieden wij
ook de mogelijkheid om de selectie geheel te
voorzien van kleding en accessoires.

Sponsoring BKS sport
Aantal
teams

3 jaar

4 jaar

5 jaar

0-10

In overleg

In overleg

In overleg

10-20

€ 1200

€ 1400

€ 1600

21-30

€ 1500

€ 1800

€ 2100

31-40

€ 1800

€ 2100

€ 2400

41-50

€ 2100

€ 2500

€ 2900

50 >

€ 2500

€ 3000

€ 3500

In een persoonlijk gesprek zullen wij al het
bovenstaand uitgebreid met u doorlopen.

Teamwear fietskleding
Bij BKS sport en bedrijfskleding kunt u
eenvoudig zelf uw fietskleding laten maken,
bijvoorbeeld voor uw wielerteam. Dit doen
wij in combinatie met ons merk Rogelli.
U kunt teamkleding ontwerpen en bestellen
in grote of kleine aantallen!
Wij ontwerpen wielerkleding voor jullie op
maat, zodat uw team een uniek, custommade wielertenue heeft. Vervolgens wordt
jullie wielerkleding speciaal gemaakt. Bij het
maken van de kleding houden wij rekening
met de verschillende behoeften van de
fietser.

Plezier is voor iedereen anders, de een vindt
aerodynamica en duurzaamheid belangrijk
de ander vindt het belangrijker dat een
product comfort biedt.
Ook zijn wij bereid om hier aan mee te
sponsoren waar dan een stukje reclame voor
ons tegenover staat.
Voor meer informatie omtrent de teamwear
fietskleding neemt u contact met ons op.

Wat kunt u nog meer
verwachten van BKS sport
BETROKKENHEID
Naast onze sponsoring zijn wij graag
betrokken bij de club. Dit betekend een
nauwe samenwerking en duidelijke
afspraken. Wij zijn, ten alle tijden,
aanspreekbaar en bereikbaar voor de club.
MEEDENKEN
Uiteraard houden wij onze kennis niet voor
ons zelf. Wij denken graag met de keuze
van uw kleding mee en zullen waar nodig u
kunnen adviseren. Op deze manier kunnen
wij samen met u, de club de uitstraling geven
zoals u die wenst.
SNELLE LEVERINGEN
De keuze voor onze merken zijn gekomen
omdat ze staan voor continuïteit en
kwaliteit. Dit betekend snelle leveringen van
de fabriek naar ons waar wij zorgvuldig uw
kleding bedrukken met logo’s en nummers.
Omdat wij een groothandel en geen winkel
zijn is onze primaire taak het snel en goed
aanleveren van uw bestelling!
TOTAAL LEVERANCIER
Naast onze kleding hebben wij dus een
uitgebreide gamma aan materialen. U kunt
het zo gek niet bedenken of wij hebben
het voor u. Zo hebben wij Derbystar en
Molten ballen. Ook al het trainingsmateriaal
en alles voor op en naast uw speelveld vindt
u bij ons.
HOGE KORTING
Naast de sponsoring die u al krijgt van ons
werken wij ook met hoge kortingen voor u
op de cataloguswaarde van onze merken.

Hierdoor kan een vereniging veel geld
besparen.
CLUB WEBSHOP
Indien gewenst maken wij voor u een club
webshop waar u de clubartikelen op kunt
bestellen. Zoals gezegd is dit indien gewenst
en geheel kosteloos.
LEDEN WEBSHOP
Voor uw leden wordt er altijd, in goed
overleg, een webshop gemaakt waar uw
leden op kunnen bestellen om zo (extra)
trainingskleding aan te schaffen met het
clublogo. Een gedeelte van de opbrengst
komt ten goede aan de club.
Naast de webshop zijn wij ook een plaats
waar uw leden naar toe kunnen komen om
te profiteren van diverse kortingen en de
beste zorg voor hun kleding.
BEDRUKKINGEN
Doordat wij zelf 1 kleuren logo’s, nummers
e.d. kunnen maken zijn deze erg scherp
geprijsd. Dit kan de club honderden euro’s
besparen. Daarnaast werken wij met de
nieuwste folies en de beste full colour logo’s
waarmee wij een lange levensduur kunnen
garanderen.

Onze partners
In de jaren die wij nu actief zijn hebben wij
een mooie klantenkring kunnen realiseren.
Iedere vereniging heeft bij ons een langdurig
contract afgesloten en allemaal zijn ze al
een keer verlengt waardoor wij met trots

kunnen zeggen dat wij een partner zijn voor
meerdere jaren.
Hieronder een overzicht van verenigingen
die met ons een samenwerking zijn
aangegaan.

‚
vv Oranje - Blauw 14

Sinds 2012

Sinds 2012

Sinds 2014

Sinds 2015

Sinds 2018

Sinds 2017

Sinds 2018

Sinds 2018

Sinds 2018

Sinds 2018

Naast deze partners zijn wij leverancier aan
diverse verenigingen en clubs in zowel in- als
outdoor sporten.

Sinds 2018

Met zowel Patrick, Joma als Errea zijn
wij altijd actief op zoek naar nieuwe
verenigingen om een partnerschap af te
sluiten of om te kijken hoe wij de club
kunnen voorzien van de juiste kleding of
materialen.

Contact gegevens
Wij hopen dat wij met deze korte
presentatiegids uw nieuwsgierig hebben
gemaakt naar onze mogelijkheden.
Wij komen graag onze krachten en uiteraard
de sponsoring nader toelichten.
ONZE CONTACT GEGEVENS:
SHOWROOM:
Graaf Hendrikstraat 3C
4651 TB Steenbergen
OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m Vrijdag: 08:30 uur tot 16:30 uur
Zaterdag, zondag en buiten openingstijden:
op afspraak
WEBSITE:
www.bkssport.nl
EMAIL:
info@bksgroep.com
TELEFOONNUMMER:
Leo Donkersloot: 06-30103052
Michael Donkersloot: 06-55776439

BKS sport en bedrijfskleding
Graaf Hendrikstraat 3C
4651 TB Steenbergen
Email: info@bksgroep.com
Website: www.bkssport.nl
Telefoonnummer:
+31 (0)6-30103052 / +31 (0)6-55776439

