
 

 

 

 
 

vzw Feestcomité Elsegem Leeft  

en   

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………. (graag facturatiegegevens invullen aub) 

Adres: ............................................................................................................................................  

E-mail: …………………………………………………….. Tel:  ..................................................................  

Btw nr:  ..........................................................................................................................................  
 

kwamen tot onderstaande overeenkomst, waarbij de sponsor wil intekenen als … 
 
O   BRONZEN sponsor: 30 euro (25 euro + 21% btw) 

- Publiciteit in krantje (3.75 cm x 13.35 cm) (wordt bedeeld in Wortegem-Petegem)  
O   ZILVEREN sponsor: 60 euro (50 euro + 21% btw) 

- Publiciteit in krantje (7.5 cm x 13.35 cm) (wordt bedeeld in Wortegem-Petegem) 

- Projectie op meerdere displays gedurende het ganse weekend, 1 keer per cyclus (*) 
O   GOUDEN sponsor: 120 euro (100 euro + 21% btw) 

- Publiciteit in krantje (7.5 cm x 27.7 cm) (wordt bedeeld in Wortegem-Petegem) 

- Projectie op meerdere displays gedurende het ganse weekend, 2 keer per cyclus (*) 
O   DIAMANTEN sponsor: 180 euro (150 euro + 21% btw) 

- Publiciteit in krantje (10.8 cm x 27.7 cm) (wordt bedeeld in Wortegem-Petegem) 

- Projectie op meerdere displays gedurende het ganse weekend, 3 keer per cyclus (*) 
- Vermelding logo + link op website www.elsegemleeft.be (*) 

O   PLATINA sponsor: 300 euro (250 euro + 21% btw) 

- Publiciteit in krantje (18 cm x 27.7 cm) (wordt bedeeld in Wortegem-Petegem) 
- Projectie op meerdere displays gedurende het ganse weekend, 5 keer per cyclus (*) 
- Vermelding logo + link op website www.elsegemleeft.be (*) 

O   TITANIUM sponsor: 600 euro (500 euro + 21% btw) 
- Idem PLATINA sponsor 
- + aanleveren van eigen A3-onderleggers voor het eetfestijn 

 
(*) Logo digitaal door te sturen vóór 9 april 2022 naar info@elsegemleeft.be 
 

 
Het sponsorbedrag zal… 
 

O   worden gestort op het rekeningnummer BE45 1030 3896 7089 - NICABEBB ten gunste van  
vzw Feestcomité Elsegem Leeft met de mededeling ‘SINKSENKERMIS 2022 – uw bedrijfsnaam’. Het 
storten van het sponsorbedrag moet binnen de 30 dagen na afsluiten van het contract gebeuren. 

 
O   contant worden overgemaakt. 
 

De desbetreffende factuur wordt u zo spoedig mogelijk overgemaakt.  
 
 

Opgemaakt in tweevoud te …..…………………………………………………………….. op ……/……/2022 
 

Voor vzw Feestcomité Elsegem Leeft  Voor de sponsor 
 

Naam: ………………………………………  Naam: ………………………………………  
Handtekening:     Handtekening: 

 

 

3-4-5 JUNI 2022 

WWW.ELSEGEMLEEFT.BE 


