Tenue sponsorovereenkomst SV BLC versie 23 augustus ’17

Bezoekadres:
SV B.L.C.
Sportpark de Meerendonk
Meerendonkweg 1
’s-Hertogenbosch
Tel:073-6145245

Gegevens sponsor
Naam
Relatienummer
Adres
Postcode
Contactpersoon
Telefoonnummer

:
:
:
:
:
:

Hummel Elite lijn

Algemeen :
www.svblc.nl
contact@svblc.nl
Sponsoring :
sponsoring@svblc.nl

Totaal

SV B.L.C.
Postbus 1328
5200 BJ 's- Hertogenbosch
Website & e-mail:

Bankgegevens:
NL71INGB0002624144
BTW nummer:
NL 0026.00.419.B01

: ……………..
:
: ……………..
: ……………..
:

Sponsor bestelt onderstaande tenues / kleding voor team(s): BLC team …

Wedstrijdshirt
Tenue (shirt, broek, kousen)
Trainingspak
Sweater + pantalon
T-shirt
Polo
Representatiepak
Sporttas (shelton / probag)
…..

Postadres:

Nummer KvK
Contractnr.
BTW nummer
Emailadres
Referentie op
factuur

Prijs* incl. BTW
t/m maat 164
€ 21,€ 35,€ 35,€ 42,€ 15,-

€ 22,-

Prijs incl. BTW
Vanaf maat S
€ 23,€ 37,€ 38,€ 47,€ 15,€ 19,€ 58,€ 32,-

Aantal
spelers

Aantal
keeper

Subtotaal

*) Stuksprijzen van shirts en tenues zijn geldig bij minimale bestelhoeveelheid vanaf: 7 stuks voor mini teams, 10
stuks voor F en E teams en 15 stuks voor D, C, B en A jeugd- en senioren teams (incl. keepersshirt/tenue). Opdruk
shirt voorzijde: groot logo sponsor 1-kleur, klein BLC logo en 100%Voetbal (Princen) op de borst. Eventueel met
nummer op de rug. Opdruk accessoires: groot logo sponsor en klein nummer op rug, logo BLC en Princen klein op
borst. Opdruk Tas: 1 zijde, eenmalige clichekosten € 35,-.

Condities
Als tegenprestatie voor de bekostiging door sponsor van bovenstaande kleding dragen alle spelers van
het desbetreffende team het door sponsor verstrekte tenue met volle trots. Tevens ontvangt sponsor
jaarlijks een team foto die ook via de BLC website, Facebook en Twitter gepubliceerd wordt. En, wordt
uw sponsornaam elke speelronde getoond op BLC TV in ons clubhuis.
Bij schade of verlies vervangt de speler (of diens ouder/verzorger) dit z.s.m. op eigen kosten.
De contractduur is gelijk aan de normale levensduur van 3 seizoenen. Om verspilling te voorkomen
worden de tenues na het eerste seizoen in beginsel hergebruikt door een team van dezelfde
leeftijdscategorie. Voor seizoen 2 en 3 geldt een jaarlijkse sponsorbijdrage van € 150,- (ex BTW) voor
mini, F en E teams. Voor overige elftallen bedraagt dit € 200,- per seizoen (ex BTW). Voor senioren- en
jeugdselectieteams kunnen aparte sponsorpakketten en condities van toepassing zijn. SV BLC behoudt
zich het recht van branche exclusiviteit en ballotage voor.
Na ontvangst van bovenstaande bestelling en wederzijdse instemming worden de materialen besteld en
het complete bedrag door BLC digitaal gefactureerd aan de sponsor op bovenstaand emailadres. De
betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

□ geef aan indien u liever per seizoen gefactureerd wenst te worden
Met wederzijdse instemming voor akkoord, datum:
Naam
:

Namens SV BLC:
Robert Wit

Handtekening

Voorzitter

:

