
Ik steun de Nationale New Forest Sportdag editie 2022!

Met het invullen van dit formulier maakt u voor de duur van 1 jaar deel 
uit van onze sponsorclub voor de jaarlijkse Nationale Sportdag van het
NNFPS. Door middel van deze overeenkomst zijn beide partijen 
wederzijdse verplichtingen aangegaan. Facturering door het 
Stamboekkantoor vindt plaats in de maand na de Sportdag. Alle 
bedragen zijn excl. BTW, out-of-pocket kosten en evt. productiekosten
(evt. Productiekosten worden vooraf met u overlegd). 

Dank voor uw samenwerking met ons mooie stamboek. 
Samen gaan we er een mooie Sportdag van maken! 

Contactpersoon bedrijf 

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

KvK-nummer (Indien van toepassing) 

(Bedrijfs)naam  

Adres 

Telefoonnummer 

Factuuradres (Indien van toepassing) 

Handtekening + datum (contactpersoon bedrijf) 

Contactpersoon NNFPS

code  
A 

B 

1 

2 

3 

4 

Compleet sponsorpakket van een rubriek 

Eenvoudig sponsorpakket van een rubriek 

Uitbreiding per extra rubriek 

i.p.v. een rubriek een gehele klasse

i.p.v. een rubriek een hele hoogte

i.p.v. een rubriek een hele discipline

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Plaatsen van reclamebord, vlag of bannier 

Opname van eigen hindernis in hoofdring 

Adoptie van een hindernis in hoofdring 

Plaatsing verkoopwagen- of stand  Elektra Water

Beschikbaarstelling van extra prijzen

Beschikbaarstelling van statiedekens – Aantal  Met logo ja  nee 

Beschikbaarstelling van diensten/goederen/aankleding 

Vriend van de Sportdag, eenmalige donatie 

Voor mijn administratie ontvang ik graag een factuur Totaal bedrag
(zelf in te vullen) (facturen worden in de maand na de Sportdag verzonden) 

Vereniging NNFPS t.a.v. Sportdagcommissie || Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde || sportdagnewforest@outlook.com 
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