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Deelname aan Rijnweek events (bij elk contract) maximaal 2 personen
Haringparty (juni 2020)
• Kermis • Motortoertocht • Oecumenische viering • Darten •
Jokeren en klaverjassen • Ouderenmiddag • Pubquiz • Rijnpop •
RijnKidz • RijnDance • en meer!

WWW.RIJNWEEK.NL

SPONSORCONTRACT

3 TM 11 JULI 2020

CO-SPONSOR VAN DE RIJNWEEK  7.500,-

-

Bedrijf

:

Telefoon:

Contactpersoon

:

Mob

:

Adres

:

E-mail

:

Postcode + Woonplaats :

Website :

   landcode        controlegetal           bankcode                    rekeningnummer

IBAN nummer
Naam rekeninghouder

( )( ) ( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )
:

E-mail (factuur):
Social Media gewenst :

		

Ja

Nee

Zo ja, foto en logo mailen naar pr@rijnweek.nl

Factuurbedrag wordt geincasseerd op:

Totaal sponsorbedrag van



7.500,00

21% BTW



1.575,00

Totaalbedrag inclusief BTW



9.075,00

datum:

De gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op dit contract.

• Logovermelding op sponsorbord in gastenpaviljoen
• Logovermelding met doorlink op de homepage van www.rijnweek.nl
• Logovermelding in de Rijnweek media-uitingen
• Logovermelding op banners naast podium
• Logo vermelding op videowalls
• Bedrijfsadvertentie in de Rijnweek print-uitgaven
• Logovermelding in de Rijnweek print-uitgaven
• Video bedrijfspresentatie op led schermen in gastenpaviljoen (zelf aanleveren)
• Stoelen en tafel
• Gastenkaarten voor 12 personen voor 5 avonden (3, 4, 8, 10 en 11 juli)
• Backstage tour voor totaal 4 personen op 3, 4, 8, 10 of 11 juli 2020
• Mogelijkheid om maximaal 12 extra gastenkaarten per avond digitaal te bestellen à 125,00 euro excl. btw
• Mogelijkheid om maximaal 12 extra gastenkaarten voor pre party digitaal te bestellen à 125,00 euro excl. btw
• Mogelijkheid om extra reclame-uitingen aan te brengen in overleg op het evenemententerrein (aan te schaffen via Rijnweek)
• ____ x Vlag-banier a 75,00 excl. btw 3500 x 1000 mm – Opmaak digitaal aanleveren (maximaal 2)
• ____ x Hekwerkbanner a 85,00 excl. btw 3380 x 1740 mm – Opmaak digitaal aanleveren (maximaal 3)
• Voor de vlag banieren en hekwerkbanners ontvangt u een separate factuur, na het voldoen van deze factuur zal uw
   reclame uiting door ons aangeboden worden voor productie
• Banners blijven in beheer van de Rijnweek voor zo lang u sponsort
• 6 parkeerkaarten per avond
Ondergetekenden verklaren het sponsorcontract te zijn overeengekomen voor de Rijnweek van 3 juli t/m 11 juli 2020.
naam en handtekening
Sponsorcommissie Rijnweek

naam en handtekening naam:
Sponsor

Datum

Datum
INFO@RIJNWEEK.NL

WWW.RIJNWEEK.NL

Huisregels van de Rijnweek Rhenen zijn van toepassing tijdens de gehele Rijnweek.
Deze zijn in te zien op www.rijnweek.nl en op het evenemententerrein.

