
Contract getekend: 1-3- 2021

Duur contract: 3 jaar

Aflopend op: 1-8- 2021

Opgezegd per: ….-….- 20….

Sponsorcontract V.V. Weerdinge

en

Aangegane sponsorpakketten:
□      A: Club van 100 á € 50,00 (Naamsvermelding op Club van Honderd-bord)

□      B: Advertentie Sponsor á € …..,…. per jaar

□      C: Bordsponsor Brons á € 225,00 per jaar (Bord van 2500x600 (LXH))

□      D: Bordsponsor Zilver á € 350,00 per jaar (Bord van 5000x600 (LxH))

□      E: Sponsor Goud á € 750,00 per jaar (Bord van 2500x600 (LXH) en tas reclame)

□      F: Sponsor Platina á € 1.000,00 per jaar (Bord van 5000x600 (LXH) en tas reclame)

□      G: Sub-hoofdsponsor á € 2.500,00 per jaar

□      H: Hoofdsponsor á € 5.00,00 per jaar

□      I en J: Sub- en hoofdsponsorschap

□      K: Sponsoring van kleding

(Aankruizen wat van toepassing is)

De vereniging verplicht zich :

Getekend d.d. …. - …. - 2021:

………………………………... …………………………………

Sponsor : …..................... Vereniging : V.V. Weerdinge

Naam : …......................... Naam : 

Functie :…....................... Functie : 

Benodigde gegevens:

- factuuradres van sponsor

- Gegevens contactpersoon van sponsor

logo sponsor

Contractgegevens

- ingaande op 1 juli en eindigend op 31 juni op basis van onderstaande sponsorcontract.

□   Toelichting / anders afgesproken : … 

……………………………………………………..................................................................................................................................

.........................................………………………………………………………………………………………………

De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een overeengekomen bedrag van € …........... (incl. 

21% BTW) per seizoen te betalen voor 1 januari van elk jaar dat deze overeenkomst geldt.

- de inhoud van een afgenomen sponsorpakket zoals in de folder is geformuleerd, of anders afgesproken, 

met zorgvuldigheid en in overeenstemming met de sponsor in te vullen.

De voetbalvereniging Weerdinge gevestigd te Weerdinge en ingeschreven in het handelsregister van KVK 

te Groningen onder nummer 4045737 en hierna te noemen "de vereniging"

...................................................... te ............ ingeschreven in het handelsregister van KVK te ............. 

onder nummer ...................... en hierna te noemen "de sponsor" verklaren een overeenkomst inzake 

sponsoring van de vereniging te hebben gesloten met navolgende bepalingen : 

- de overeenkomst wordt gesloten t.b.v. sponsoring van de vereniging.
- de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 seizoenen tot 01-07-2024


