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Uitleg overdrachtsformulier Volvo Clubbonus 
 
Wanneer een klant zich meldt bij de dealer voor het kopen/leasen van een nieuwe Volvo 
en gebruik wil maken van de Volvo Clubbonus dan kunt u dit overdrachtsformulier 
invullen en vervolgens opsturen naar uw districtmanager van Volvo Cars Nederland B.V. 
 
De Clubbonus 
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de Volvo Clubbonus dienen de klanten Volvo-
dealer zich aan de 10 spelregels te houden. 
 
De spelregels voor uitkering van de Volvo Clubbonus zijn: 
1)  Een nieuwe auto wordt verkocht of geleased aan een lid van de vereniging of 

ouder van een jeugdlid van de club. 
2)  Een koper kan aantonen lid te zijn van de club of (1e verwant) ouder van het 

jeugdlid om in aanmerking te komen voor de Clubbonus. De koper/lessee is 
tevens de berijder van de auto en kan de Clubbonus eenmalig aanvragen. 

3)  De vereniging bevestigt de lidmaatschapsgegevens van koper aan de dealer via 
het overdrachtsformulier. 

4) Er bestaat een structurele samenwerking tussen dealer en hockeyvereniging voor 
een periode van minimaal 2 jaar. De voorwaarden van deze samenwerking staan 
vermeld in artikel 2 van het Volvo Clubbonus contract. 

5)  Er dient sprake te zijn van een geldig Clubbonus contract tussen uw hockeyclub 
en de Volvo-dealer op het moment van de orderovereenkomst. 

6)  De rechten die voortvloeien uit de structurele samenwerking moeten voldoen aan 
een aantal punten die staan beschreven in artikel 6 van het Volvo Clubbonus 
contract. 

7)  Volvo Cars Nederland B.V. zal de overeenkomst, die de basis vormt van de 
structurele samenwerking, op voorhand beoordelen en goedkeuring van de 
Clubbonus formeel aan de dealer bevestigen. 

8)  De Clubbonus is een initiatief van Volvo Cars Nederland B.V. Externe 
communicatie omtrent deze bonus dient altijd afgestemd te worden met Volvo 
Cars Nederland B.V. 

9)  De bonus zal ten goede komen aan de jeugdopleiding van de club. 
10)  Volvo Cars Nederland B.V. zal na aflevering van de auto en het door de dealer 

ingestuurde overdrachtsformulier met bescheiden, € 1.000 excl. BTW crediteren 
aan de Volvo-dealer. 

 
 
Looptijd: 
 
De Volvo Clubbonus is van kracht vanaf de afsluiting en goedkeuring van het 
Clubbonuscontract tot en met 31 augustus 2014.  
 
Creditering van de Clubbonus aan de dealer 
 
Volvo Cars Nederland B.V. zal tot betaling van de €1.000,- excl. BTW overgaan wanneer 
de gegevens uit het overdrachtsformulier en de verklaring tot overeenkomst volledig zijn 
ingevuld en op waarheid zijn gecontroleerd door uw districtmanager. De districtmanager 
zorgt ervoor dat de €1.000,- excl. BTW aan u wordt gecrediteerd na aflevering van de 
nieuwe auto. U maakt vervolgens €1.000,- over aan de club waar een structureel 
partnership mee bestaat (van minimaal 2 jaar). 
 
Volvo Cars Nederland B.V. controleert bij de KNHB of de klant geregistreerd staat bij de 
KNHB als lid van de desbetreffende club en of de NAW-gegevens op het bankafschrift 
overeenkomen met de gegevens bij de KNHB. 



  

   WWW.VOLVODRIVINGDUTCHHOCKEY.NL 
 

Daarnaast wordt het rekeningnummer van de hockeyclub door Volvo Cars Nederland B.V. 
gecontroleerd. 
Kloppen de gegevens niet dan wordt u op de hoogte gebracht door de districtmanager. U 
neemt contact op met de hockeyclub die de gegevens dient te controleren en juist aan u 
moet aanleveren. De controle zal vervolgens opnieuw plaatsvinden bij de KNHB.  
 
Naast het overdrachtsformulier en de verklaring tot overeenkomst dient u ook een kopie 
van het contract tussen u en de hockeyclub aan te leveren aan de districtmanager. 
 
Activiteiten met de club 
 
U heeft verschillende mogelijkheden om de verkoop middels de Volvo Clubbonus te 
stimuleren. Gezien uw structurele samenwerking met de hockeyclub heeft u bepaalde 
rechten. Daarnaast biedt Volvo Cars Nederland B.V. een sponsormanual aan waarin 
mogelijkheden staan beschreven waar u gebruik van kunt maken. Deze mogelijkheden 
zijn onder andere: 

- Meet & Greet met internationals als Naomi van As en Billy Bakker. 
- Clinics bij uw hockeyclub. 
- Hapdagen bij u in de showroom. 
- Volvo merchandise. 
- Kaarten/arrangementen hockeywedstrijden. 

Sponsormanual is beschikbaar. 
 
Informatie 
 
Alle informatie rondom de Volvo Clubbonus is terug te vinden op extranet en op 
www.volvodrivingdutchhockey.nl  
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw districtsmanager of Marvin & Miles, 
verantwoordelijk voor strategie en activatie van sportsponsoring Volvo Cars Nederland 
B.V. Tel. 020 625 0 757 (vraag naar de Volvo sponsorsupport desk of mail naar 
volvo@marvinandmiles.com) 
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Overdrachtsformulier Volvo Clubbonus 
 
 
De hierna beschreven partijen gaan een overeenkomst aan tot koop/lease van een 
nieuwe Volvo en willen in aanmerking komen voor de Volvo Clubbonus. 
 
Klant 
Voor- en achternaam:          
Straat en huisnummer:          
Postcode en woonplaats:          
Telefoonnummer:           
E-mailadres:            
Naam hockeyvereniging:          
 
Volvo-dealer 
Naam Volvo-dealer:           
Vestigingsplaats:           
Telefoonnummer:           
E-mailadres:            
Naam contactpersoon:          
(ondergetekende van het sponsorcontract tussen Volvo-dealer-hockeyclub) 
Kenteken, merk en type ingeleverde auto van de koper:      
             
Geen ingeleverde auto wegens:         
Is de Volvo Clubbonus van invloed geweest op uw koop:     
      
 
Controle lidmaatschap hockeyclub 
 
De klant dient zich te legitimeren en te kunnen aantonen dat hij/zij lid is van de 
hockeyclub. Tezamen met dit overdrachtsformulier graag aanleveren aan de 
districtmanager: 

- Kopie legitimatie klant 
- Kopie afschrift contributie klant 

 
Gegevens hockeyclub 
 
Om tot betaling over te kunnen gaan zijn de onderstaande gegevens noodzakelijk: 
 
Naam hockeyclub:            
Straat en huisnummer:           
Postcode en vestigingsplaats:          
Telefoonnummer:            
E-mailadres:             
Rekeningnummer:            
Naam contactpersoon:          
(ondergetekende van het sponsorcontract tussen Volvo dealer-hockeyclub) 
 
 
 
 
Handtekening contactpersoon:         
 
 
Het ingevulde overdrachtsformulier, verklaring tot overeenkomst en gevraagde kopieën dienen altijd in het 
bezit te komen van de Volvo-dealer. De Volvo-dealer draagt zorg voor de verdere procedure. 
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Verklaring tot overeenkomst 

 
De in het overdrachtsformulier genoemde klant gaat een overeenkomst aan met de in 
het overdrachtsformulier genoemde Volvo-dealer tot koop/lease van een nieuwe Volvo. 
 
Na deze koop/lease wordt er door de Volvo-dealer een bonus van €1.000,- in de clubkas 
gestort. Deze €1.000,- is ten behoeve van een structurele ondersteuning van jeugdteams 
of ter verbetering van de jeugdopleiding van deze hockeyclub. 
 
 
 
Aldus overeengekomen te: ………………………… 
 
Datum:    …………..……………. 
 
Naam en handtekening: 
 
 
 
 
 
…………..……………..     …………..…………….. 
(Koper)       (Volvo-dealer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Checklist aan te leveren documenten aan de districtmanager: 

- Overdrachtsformulier 
- Verklaring tot overeenkomst 
- Kopie legitimatie klant 
- Kopie afschrift contributie klant 
- Kopie contract Volvo dealer-hockeyclub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ingevulde overdrachtsformulier, verklaring tot overeenkomst en gevraagde kopieën dienen altijd in het 
bezit te komen van de Volvo-dealer. De Volvo-dealer draagt zorg voor de verdere procedure. 


