Vereniging Popkoor Luidkeels
Slangenburg 17
3772 LP Barneveld
Tel.: 0342-492162
E-mail: info@popkoorluidkeels.nl
Internet: www.popkoorluidkeels.nl
KvK Enschede 8111363
NL84RABO0181666642

SPONSOROVEREENKOMST

Hiermee verklaart ondergetekende dat hij/zij Popkoor Luidkeels wil sponsoren.

Sponsorpakket PLATINA PLAAT SPONSOR:
De kosten voor dit pakket bedragen € 300,- per jaar.
U ontvangt hiervoor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banner op onze website, bezoekers kunnen doorklikken naar uw bedrijf
Advertentie (maximaal A6) in de Luidkeels-Nieuwsbrief (4x per jaar)
Mogelijkheid om aanbieding en/of kortingsactie te doen via de nieuwsbrief (1x per jaar)
Naamsvermelding op een banier (bij alle optredens)
Indien van toepassing: gratis programmaboekje van ons concert/evenement/festival
met naamsvermelding of advertentie/logo (om de paar jaar)
Indien van toepassing: naamsvermelding of advertentie/logo op de beamer tijdens
concert/evenement/ festival (om de paar jaar)
4 gratis toegangskaarten voor ons concert/evenement/festival
Ontvangst met consumptie voor aanvang van ons concert/evenement/festival
Mogelijkheid tot verkoopactie van uw product, of inzet bij uw diensten door leden van
Popkoor Luidkeels
Uitnodiging om bij de laatste repetitieavond voor de zomervakantie aanwezig te zijn
voor een informeel gezellig samenzijn
PR-Sponsorcommissie zal het bestuur, overige commissies en de leden stimuleren
om producten of diensten bij de sponsor af te nemen

Voor dit bedrag ontvangt u jaarlijks een factuur van ons, of u machtigt Popkoor Luidkeels
voor een jaarlijkse automatische incasso van het bedrag.
Indien u de overeenkomst wilt beëindigen, wilt u dit dan minstens één maand voordat
de termijn afloopt, aan ons kenbaar maken?

De sponsoring gaat in per:
O

1 januari 20..

O

1 april 20..

O

1 juli 20..

O

1 oktober 20..
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Bedrijfsnaam

____________________________________________________

Contactpersoon

____________________________________________________

Adres

____________________________________________________

Postcode/plaats

____________________________________________________

E-mailadres

____________________________________________________

IBAN

____________________________________________________

Factuur of automatische incasso ___________________________________________

Kenmerk voor automatische incasso _______________________(in te vullen door penningmeester)
Incassant ID NL56zzz081113630000

Handtekening Sponsor

_________________________________________________

Popkoor Luidkeels

__________________________________________________

Plaats en datum:

__________________________________________________

De verstrekte gegevens worden door de vereniging met de grootste zorgvuldigheid
behandeld zoals beschreven in het protocol privacy beleid van Popkoor Luidkeels.
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