
Hierbij wil ik mij aanmelden als sponsor van de voetbalvereniging FC Lisse

Ik zou graag gebruik willen maken van de volgende sponsormogelijkheden (aankruisen s.v.p.)

o    Goud   De sponsorbijdrage voor dit pakket per seizoen is €      6.000, - 

o    Zilver   De sponsorbijdrage voor dit pakket per seizoen is €      2.750, - 

o    Brons   De sponsorbijdrage voor dit pakket per seizoen is €      2.000, - 

o    BC lid   De sponsorbijdrage voor dit pakket per seizoen is €      1.350, - 

o    Privé   De sponsorbijdrage voor dit pakket per seizoen is €          750, -* 

o    Boarding   Lange zijde: ____   meter x € 100, -  vast / roterend** €  _______ , -

    Korte zijde:  ____  meter x € 125,-  vast / roterend** €  _______ , -

o    LED scorebord    o     Advertentie, filmpje    €          450, -

     o Logo fullscreen     €          250, -

     o Per FC Lisse doelpunt    €            25, -

                                                                                                                 TOTAAL SPONSORING:   €  _______ , -

Alle bedragen (excl. BTW, per seizoen) worden jaarlijks opnieuw geindexeerd op basis van de wijziging van het maand-
indexcijfer volgens de CPI (consumenten prijs index). De overeenkomst is op basis van jaarlijkse continuatie, opzegtermijn 
(schriftelijk) is 3 maanden voor einddatum.  *inclusief BTW **Doorhalen wat niet van toepassing is.

VOOR AKKOORD:

Ingangsdatum:                 _ __  - _ __  - _ __             Plaats: _ _____ _____ _____ ___

Datum ondertekening:   _ __  - _ __  - _ __ 

Naam                Handtekening

2020
2021

Aanmelding
SPONSOR FC LISSE

Naam (bezoekadres):   _____ _____ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ __

Adres:  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ________ ___ _____ ______ _

Postcode:   _____ _____ _____ _____ ___       Plaats:  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ___

Mobiel:   _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ ______ 

Contactpersoon:  _____ _____ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ___

E-mailadres t.b.v. correspondentie:  _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _

E-mailadres t.b.v. facturatie:  ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ __

Webadres:  _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ ____

Opmerkingen:  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ _

 _____ _____ ____ _____ _______ ____ _____ _____ ____ _____ _____ ____ _____ _____ ____ _____ __


