C.V. De Köttelpeer’n

O V E R E E N KO M S T TOT S P O N Z OT T E R N I J

Naam onderneming :
Adres :
Plaats :
Contactpersoon :
Email adres :
(hierna: De Sponzot)

En
Sub B: Carnavalsvereniging de Köttelpeer’n uit Denekamp (hierna: De vereniging)
Hier vertegenwoordigd door :

Zijn op :
overeengekomen dat de Sponzot zich heeft verplicht om de vereniging financieel te ondersteunen voor 1 jaar met
automatische verlening van telkens 1 jaar. Opzegging kan voor 1 mei van het kalenderjaar.

DE SPONZOT HEEFT TE KENNEN GEGEVEN GEKOZEN TE HEBBEN VOOR SPONZOT PAKKET:
A. De Gouden Sponzot voor een bedrag van € 1.111,11 per jaar
Pakket bestaande uit :
- Lidmaatschap C.V. de Köttelpeer’n
- Advertentie in de Köttelpeer’n Klossie (glossy magazine) 1/2 pagina
- 2 toegangskaarten voor één van de reguliere Gala avonden (max. 6 kaarten bij te kopen)
- 4 toegangskaarten voor het speciale Sponzotten Gala (onbeperkt bij te kopen)
- 2 toegangskaarten voor het jaarlijks netwerkevent (onbeperkt bij te kopen)
- Reclame in de carnavalsoptocht (full color bedrijfslogo +/- 60 x 60 cm)
- Reclame in de residentie tijdens officiële Köttelpeer’n evenementen, Prinsenbal, Gala avonden enz.

De Sponzotternij is
mogelijk gemaakt door:

C.V. De Köttelpeer’n

B. De Zilveren Sponzot voor een bedrag van € 555,55 per jaar
Pakket bestaande uit :
- Lidmaatschap C.V. de Köttelpeer’n
- Advertentie in de Köttelpeer’n Klossie (glossy magazine) 1/4 pagina
- 2 toegangskaarten voor één van de reguliere Gala avonden (max. 2 kaarten bij te kopen)
- 2 toegangskaarten voor het speciale Sponzotten Gala (onbeperkt bij te kopen)
- 1 toegangskaart voor het jaarlijks netwerkevent (onbeperkt bij te kopen)
- Reclame in de carnavalsoptocht (full color bedrijfslogo +/-30 x 30 cm)
- Reclame in de residentie tijdens officiële Köttelpeer’n evenementen, Prinsenbal, Gala avonden enz.
C. De Bronzen Sponzot voor een bedrag van € 222,22 per jaar
Pakket bestaande uit :
- Lidmaatschap C.V. de Köttelpeer’n
- Advertentie in de Köttelpeer’n Klossie (glossy magazine) 1/8 pagina óf naamsvermelding in de carnavalsoptocht
(graag doorhalen wat niet van toepassing is)
- 2 toegangskaarten voor één van de reguliere Gala avonden
- 1 toegangskaart voor het jaarlijks netwerkevent (onbeperkt bij te kopen)
-------------------------------------------------------------------------------------LOSSE PLAATSINGSKOSTEN KÖTTELPEER’N KLOSSIE (GLOSSY MAGAZINE)
Advertentie in de carnavalskrant 1 pag. € 500,- exclusief BTW
Advertentie in de carnavalskrant 1/2 pag. € 250,- exclusief BTW
Advertentie in de carnavalskrant 1/4 pag. € 125,- exclusief BTW
Advertentie in de carnavalskrant 1/8 pag. € 75,- exclusief BTW
-------------------------------------------------------------------------------------De Stichting De Sponzotternij zal genoemd pakket binnenkort per separate factuur bij de Sponzot in rekening brengen.
De factuur zal naar bovenstaand adres van de Sponzot gestuurd worden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor telkens een
periode van 1 jaar. Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 mei te gebeuren. Kaarten bijbestellen voor een van de reguliere Gala avonden
(alleen voor Gouden en Zilveren Sponzotten mogelijk) kan alleen voor leden van C.V. de Kottelpeer’n.
Aldus overeengekomen op : …….. / …….. / ……..

De Sponzot 							De vereniging
(naam + handtekening) 						
(naam + handtekening)

De Sponzotternij is
mogelijk gemaakt door:

