
Communicatie
Meer dan 500.000 tennisleden worden via de 
eigen kanalen van de KNLTB en clubs geïnformeerd 
over de Kia Clubcommissie. Om de actie ook in de 
showroom optimaal te kunnen ondersteunen, ontvangen 
alle deelnemende dealers een gepersonaliseerd 
communicatiepakket met o.a. vloerstickers en 
raamstickers.

Daarnaast wordt er bij de start van het nieuwe 
seizoen (voorjaar 2022) een interactieve 
tennisactivatie geïntroduceerd waarmee 
dealers de Kia Clubcommissie lokaal een 
boost kunnen geven en extra traffic naar de 
showroom kunnen genereren.

Kijk voor meer info op knltb.nl/kia-clubcommissie 
of neem contact op via commercielezaken@knltb.nl.

Inspire Your Game
Sinds 2018 is Kia Official Car Supplier van de KNLTB. Naast de inzet van het wagenpark wil Kia meer 
doen voor de tennissport. Zo focust de samenwerking zich inmiddels ook op een duurzame toekomst  
van tennisclubs en ondersteuning van lokale toernooien, zoals het Amstelveen Women’s Open.  
Met de nieuwe slogan, ‘Movement that inspires’, en innovatieve technologie wil Kia tennissers inspireren  
en helpen hun tennisspel te verbeteren.

Kia Clubcommissie
Om tennisclubs een duwtje in de rug te geven is de Kia 
Clubcommissie ontwikkeld. KNLTB-leden die een nieuwe 
Kia kopen of leasen bij de Kia-dealer kunnen daarmee 
€ 500 verdienen voor hun tennisclub. Als dank krijgt 
de koper zelf een jaar lang gratis digitale tennistraining 
m.b.v. de AI-app van SevenSix!

Kia Clubcommissie
€ 500 voor je tennisclub

https://knltb.nl/kia-clubcommissie
https://sevensixtennis.com


Algemene voorwaarden 
De Kia Clubcommissie is een verdienmodel voor KNLTB tennisclubs. Elk lid van de tennisclub kan 
per nieuwe gekochte of geleasde Kia € 500 voor zijn of haar tennisclub verdienen. De algemene 
voorwaarden van de Kia Clubcommissie zijn hieronder weergeven.

01. 
Elke nieuw gekochte of geleasde Kia levert de KNLTB 
tennisclub, waar de koper van de Kia lid is, € 500 op. 
Het betreft hier zowel Private Lease als Operational 
Lease via Kia Autolease. Het voertuig mag op naam van 
een bedrijf staan, mits de gegevens van de berijder te 
controleren zijn en het een vaste berijder betreft. 
 
02. 
De Kia Clubcommissie loopt van 1-1-2022 t/m 31-12-
2023 en geldt alleen voor Kia’s met registratiedatum 
in deze periode. Het bedrag dat maximaal beschikbaar 
is voor de regeling is vastgesteld op € 40.000 (80 
auto’s) per jaar. Wanneer er meer dan 80 auto’s in 2022 
in aanmerking komen voor de Kia Clubcommissie, dan 
zullen alleen de eerste 80 geregistreerde auto’s in 2022 
vergoed worden aan de betreffende tennisclubs. De 
overige in 2022 geregistreerde auto’s worden in 2023 
aan de tennisclubs vergoed (zolang het maximum 
bedrag in 2023 niet is bereikt).
 
03. 
Wanneer in 2023 het maximaal beschikbare bedrag 
van € 40.000 is bereikt, zullen er geen vergoedingen 
aan tennisclubs meer plaatsvinden. De volgorde van 
vergoeding aan tennisclubs wordt bepaald op basis 
van de registratiedatum. 
 

04. 
De Kia Clubcommissie wordt uitgekeerd indien: 

• Er voldaan wordt aan deze algemene voorwaarden

• Het webformulier op knltb.nl/kia-clubcommissie 
   volledig en naar waarheid is ingevuld

• Kia Nederland de koop of lease en de gegevens 
   van de koper heeft gecheckt en goedgekeurd

• Het een nieuw verkochte of geleasde Kia betreft  
   en er een overeenkomst tot lease of koop  
   tot stand is gekomen met registratiedatum tussen 
   1-1-2022 en 31-12-2023

• Een koper lid is van of vrijwilliger is van een KNLTB         
   tennisclub en tevens een bondsnummer heeft

• De Kia aangeschaft is bij een erkende Kia-dealer

05. 
De KNLTB en Kia Nederland hebben het recht om  
een aanvraag af te keuren indien er twijfel bestaat 
over de geldigheid van de aanvraag. 
 
06. 
Ook hebben de KNLTB en Kia Nederland het recht  
de aanvraag af te keuren als het maximum van  
80 auto’s per jaar is bereikt. 
 
De clubcommissie is nadrukkelijk geen korting voor de 
eigenaar van de auto. De clubcommissie wordt door 
de KNLTB uitgekeerd aan de KNLTB tennisclub, die  
het bedrag volledig naar eigen inzicht mag besteden.

https://knltb.nl/kia-clubcommissie

