SPONSOR-OVEREENKOMST
Stichting Lemster Dickens Festijn en de hieronder vermelde ondernemer:
Datum:
…… - …… ………….. - 2022
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………..
Contactpersoon:
…………………………………………………………………………………..
E-mailadres:
…………………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Zijn overeengekomen
Advertenties in de “Lemster Dickens Telegraph”
•
Advertentie achterkant
(h) 39,8 cm (b) 26,6 cm
ex BTW
•
Advertentie 1/1 pagina
(h) 39,8 cm (b) 26,6 cm
ex BTW
•
Advertentie 1/2 pagina
(h) 19,2 cm (b) 26,6 cm
ex BTW
•
Advertentie 1/4 pagina
(h) 19,2 cm (b) 13,1 cm
ex BTW
•
Advertentie 1/8 pagina
(h) 9,4 cm (b) 13,1 cm
ex BTW
•
Logo advertentie
(h) 2,5 cm (b) 5,0 cm
ex BTW

t.w.v. € 2.000,00
t.w.v. € 1.000,00
t.w.v. €

600,00

t.w.v. €

450,00

t.w.v. €

250,00

t.w.v. €

100,00

Aanvullende voorwaarden:
1. Ondernemer dient zelf zorg te dragen voor het op tijd aanleveren van juiste formaat logo/ advertentie. Uiterlijke
aanleverdatum: 1 november 2022 via sponsoring@lemsterdickensfestijn.nl
2. Mocht het zo zijn dat het Festijn niet door kan gaan vanwege COVID maatregelen en we voor 15 november
annuleren, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Als dit na 15 november gebeurt kunt u geen
aanspraak maken op een vergoeding, de krant wordt dan gedrukt en verspreid. Voor de stichting is het niet
mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten tegen een pandemie. We gaan er niet van uit, maar het is voor
beide partijen wel goed om te weten.

Sponsorpakketten
•
Charles Dickens (hoofdsponsor) vanaf €2.500,00 ex BTW
•
David Copperfield t.w.v. € 1.250,00 ex BTW
Podium act: Boksschool, Rechtbank of Whisky distilleerderij
•
Olivier Twist
t.w.v. € 750,00 ex BTW
Grote act: Christmas Family Dinner, Witch Ally, Dorpsschool, gekke uitvinder, aardewerkfabriek,
gaarkeuken of Musical Flash mob
•
Scrooge
t.w.v. € 500,00 ex BTW
Kleine act: Ghost train, Gevangenis, Bende van de zwarte hand, Kunsthandelaar, Dokter Craek,
Modiste of Veemarkt
Aanvullende voorwaarden:
1. Ondernemer dient zelf zorg te dragen voor het op tijd aanleveren van juiste logo. Uiterlijke aanleverdatum: 1
november 2022 via sponsoring@lemsterdickensfestijn.nl
2. Mocht het zo zijn dat het Festijn niet door kan gaan vanwege COVID maatregelen, dan kunt u geen aanspraak
maken op een vergoeding. Voor de stichting is het niet mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten tegen een
pandemie. Wel kunnen we een beroep doen op de garantieregeling, hierdoor kan maximaal 80% terug worden
betaald. We gaan er niet van uit, maar het is voor beide partijen wel goed om te weten.

Ondernemer

Namens Stichting Lemster Dickens Festijn

Naam + handtekening

Johan van der Vegt

