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Sponsorovereenkomst 
 
Stichting WiFinn gevestigd te West Maas en Waal en ingeschreven in het handelsregister van de KVK 
te Tiel onder nummer 69891648, hierna te noemen "WiFinn" en ………………………………..…………..…………  
ondernemer te ….…..…………………………………………... , hierna te noemen “de Sponsor” verklaren een 
overeenkomst voor sponsoring van WiFinn te hebben gesloten.  
 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van …………. jaar.  
De overeenkomst houdt in dat: 

- de Sponsor jaarlijks een bedrag ter grootte van € …………..…… beschikbaar stelt voor WiFinn om 
of verschillende evenementen voor de bewoners mogelijk te maken, of om zaken aan te 
schaffen die ten goede komen voor de gezamenlijke bewoners. 

- WiFinn zal een reclame uiting (laten) aanbrengen van geborsteld aluminium in de entree van 
het gebouw aan de Rozenstraat 9 te Beneden-Leeuwen e.e.a. conform de afmetingen en 
bepalingen zoals aangegeven op de sponsorkeuze lijst, zie pagina 2. 

- De sponsor levert zijn reclame uiting aan in een hoogwaardig jpg formaat met een minimale 
resolutie van 150DPI. Bij het bedrukken van geborsteld aluminium wordt geen dekwit (witte 
coating) gebruikt. Wit in je ontwerp zal op het eindproduct dus aluminium van kleur zijn. 
Andere kleuren zullen iets donkerder worden. 

- De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van € ……….….… per jaar, 
per bank op Rekening nr NL49 RABO 0323 930 964 t.n.v. Stichting WiFinn. 

- WiFinn stuurt in de eerste maand van ieder kalenderjaar hiervoor een factuur. 
Deze factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. 

 
In tweevoud opgemaakt te ………………………............……       dd ………………..……………….………….  
 
Handtekening:       Handtekening:  
 
 
 
Naam Bedrijf: ………………………………....…………………..    Stichting WiFinn 
 
Functie:………………………………………………………………..   Penningmeester 
 
Naam: …………………………………..………….………………….    Hein van Maurik 
 
Adres:…………………………………………………………………..  
 
Postcode:………………… Plaats:..………………………………   
 
Email (voor factuur):…………………………………………….. 
 
NB De productie kosten voor het maken van de reclame uiting zijn niet bij het sponsorbedrag inbegrepen en worden separaat gefactureerd.  
  

http://www.wifinn.nl/
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Sponsorkeuzelijst 

 

 
       Specificaties; 
       - Geborsteld aluminium 
       - Dikte 3 mm 
       - Bedrukking enkelzijdig full colour 
       - Incl. 4 RVS afstandhouders 
 
 
 
 

Voorbeeld 
 

 

 Reclamebord A4 formaat (ca. 21cm x 30cm) 

• sponsorbijdrage € 1000,- per jaar 

• productiekosten ca. € 57,00 inclusief btw  

 

 Reclamebord A5 formaat (ca. 15cm x 21cm) 

• sponsorbijdrage € 500,- per jaar 

• productiekosten ca. € 57,00 inclusief btw  

 

 Reclamebord A6 formaat (ca. 11cm x 15cm) 

• sponsorbijdrage € 250,- per jaar 

• productiekosten ca. € 57,00 inclusief btw  

 

 Vrienden van WiFinn / Club van 100) 

• Naambordje (formaat ca. 4cm x 10cm 

• sponsorbijdrage € 100,- per jaar 

• productiekosten ca. € 20,00 inclusief btw 

 

Handtekening:      Handtekening Wifinn:  
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