
SPONSORING 2021

Ja, graag help ik Floralia en...

 Optie 1:  Ik sluit me voor één jaar aan bij de club van 100.

 Optie 2:  Ik sluit me tot wederopzegging (minimaal drie jaar) aan bij de club van 100
   en krijg 25% korting, de bijdrage mag via automatische incasso worden   
   afgeschreven.

 Optie 3:  Ik word topsponsor, ik sponsor Floralia een bedrag van €..............................

 Optie 4:  Ik word hoofdsponsor, ik sponsor Floralia een bedrag van €..............................

 Ik sponsor Floralia eenmalig een bedrag van €..............................

Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………..............………………................................................

Contactpersoon: ……………………………………………………………........……………………..................................................

Adres: ………………………………………………………………………..........................………….................................................

Postcode, Woonplaats: …………………….........................................................................................................

E-mail adres: ………………………………………………………………...............………………….................................................

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………........................................................

Incassomachtiging*):  Ja   Nee       Bankrek.nr.: ……………………………................................

Datum: …………………………………….

Handtekening:

Naam:……………………………………………..

Ingevulde formulieren kunt u mailen naar sponsoring@floraliavoorthuizen.nl of langsbrengen bij 
het Veluws Verfhuis (Bakkersweg 14 3781 GP Voorthuizen).

*) Door akkoord te gaan met incasso geeft u toestemming aan Bloemencorso- en festivalvereniging Flora-
lia Voorthuizen en Omstreken om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrven wegens Sponsoring. Als u het niet eens bent met een afschrving, dan kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrving contact op met uw bank. Vraag de 
bank naar de voorwaarden. 
Incassant ID Floralia: NL03ZZZ401207360001

Floraliavoorthuizen.nl/sponsor-worden

Floraliavoorthuizen.nl



CLUB VAN 100

1 jaar lid

CLUB VAN 100

€ 300-500€ 75 € 500+€ 100

TOPSPONSORING HOOFDSPONSORING

Bedrijfsnaam op 
spandoek tijdens het 

evenement. Dit 
spandoek wordt in 

het centrum 
geplaatst.

Bedrijfsnaam op 
spandoek tijdens het 

evenement. Dit 
spandoek wordt in 

het centrum 
geplaatst.

Bedrijfsnaam op 
spandoek tijdens het 

evenement. Dit 
spandoek wordt in 

het centrum 
geplaatst.

+
Bedrijfsnaam bij de 

aankondigingsadver-
tentie in de 

Barneveldse Krant.
+

Bedrijfsnaam in 
bedankadvertentie

Logo op spandoek 
tijdens het 

evenement. Dit 
spandoek wordt in 

het centrum 
geplaatst.

+
Logo bij de aankondi-

gingsadvertentie in 
de Barneveldse 

Krant.
+

Logo in
bedankadvertentie

Automatische incasso 
of via overschrijving

1 jaar lid

Automatische incasso 
of via overschrijving

Minimaal 3 jaar lid

Automatische incasso

1 jaar lid

Automatische incasso 
of via overschrijving

Sponsorpakketten 2021




