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Het kan bij de Wooning Zesdaagse: wielerspektakel meemaken van heel dichtbij. Elk jaar genieten ruim 
30.000 wielerfans van strijd op het hoogste niveau. In een voortre�elijke ambiance die ook past bij uw 
organisatie.

LOGES

In het hart van de strijd, dicht 
bij de profs
Het is een unieke ervaring om zelf te midden van het wielerspektakel 
te staan en daar uw gasten te mogen ontvangen. Midden in de arena 
waar de renners om je heen fietsen voel je de spanning en de snelheid 
en kom je dichterbij de profs dan ooit tevoren. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om erbij te zijn. Een avond met uw eigen tafel of loge, 
of meerdere dagen om zo ook meer relaties de ervaring te gunnen en 
gezellige avonden met hen te beleven.

Dit zijn de loge arrangementen:
Loge arrangementen (10-persoons loge)

• Loge voor 10 personen op het middenterrein

• Drankarrangement (uitgebreid aanbod onbeperkt)

• Mogelijkheid om te dineren aan de hand van onze
uitgebreide cateringbrochure

• 5 parkeerkaarten met parkeergarantie per dag

• Bedrijfsnaam en logo op de loge

6-Daagse Loge arrangement: € 9.100 excl. BTW 

• Vaste loge op het middenterrein gedurende het gehele
evenement

• Inclusief 10 tribunekaarten per dag in het sponsorvak op
de 1e ring (op aanvraag)

Wilt u in contact komen met de organisatie omtrent bovenstaand pakket, dan kunt u zich richten tot 

Erika Bronkhorst: e.bronkhorst@ahoy.nl, 010 293 3499

3-Daagse Loge arrangement: €5.100 excl. BTW 

• Vaste loge op het middenterrein gedurende drie dagen 
naar keuze

• Inclusief 10 tribunekaarten voor 3 dagen in het sponsorvak
op de 1e ring (op aanvraag)

Loge arrangement per dag:
• Eigen tafel op het middenterrein

 Dag 1 dinsdag € 1.800 excl. BTW 

 Dag 2 woensdag € 1.800 excl. BTW

 Dag 3 donderdag € 2.200 excl. BTW

 Dag 4 vrijdag € 2.200 excl. BTW

 Dag 5 zaterdag € 2.200 excl. BTW 

 Dag 6 zondag (finale) € 2.200 excl. BTW

Extra loge kaarten: € 120 excl. BTW per persoon per dag.

Nieuw: mogelijk om vooraf te dineren in het nieuwe 
Restaurant 71 in Rotterdam Ahoy


