Kersenpop 2017

Udens Festival

Sponsorpakketten
Over de inhoud van het pakket kan uiteraard onderhandeld worden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Patrik Puyn, tel: 06-22499490. E-mail: info@kersenpop.nl. Wij hebben de
volgende sponsorpakketten samengesteld.

Pakket 1: Kersenpit €250,Hoe meer pitten we hebben, hoe meer bomen we kunnen planten. We hebben natuurlijk
heel veel pitten nodig, want zonder pit bestaat er geen kers.
De inhoud van pakket 1 bestaat uit:
-

Naamsvermelding + logo (zelf aan te leveren) op de website van Kersenpop
Vermelding op Facebook
Link naar de website van de sponsor
Logo op een banner bij de ingang
Eén banner op het festivalterrein (zelf aan te leveren)
Naamsvermelding als sponsor bij aankondiging van twee bands

Pakket 2: Kers € 500,Uden is hét kersendorp van Nederland. Kersen staan daarom centraal bij ons festival. Wij
willen daarom zo veel mogelijk oogsten hebben. Wij zijn dan ook bereid om een mooie
tegenprestatie te bieden als wij daarvoor een mooie kers erbij krijgen.
De inhoud van pakket 2 bestaat uit:
-

Naamsvermelding + logo (zelf aan te leveren) op de website van Kersenpop
Vermelding op Facebook
Link naar de website van de sponsor
Groot logo op een banner bij de ingang
Drie banners op- of om het festivalterrein (zelf aan te leveren)
Naamsvermelding als sponsor bij aankondiging van vier bands

Pakket 3: Kersenboom € 1.000,Van een kersenboom kunnen wij heel veel kersen oogsten. Kersenbomen zijn voor ons dus
heel belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan om onze kersenbomen goed te verzorgen.
De inhoud van pakket 3 bestaat uit:
-

Naamsvermelding + logo (zelf aan te leveren) op de website van Kersenpop
Vermelding op Facebook
Link naar de website van de sponsor
Groot logo op een banner bij de ingang
Logo op een banner van 2m x 2m op de toren op het middenterrein
Vier banners op- of om het festivalterrein (zelf aan te leveren)
Naamsvermelding als sponsor bij aankondiging van acht bands

Kersenpop 2017

Udens Festival

Pakket 4: Kersentuin € 2.000,-

Een boom staat al heel stevig, met veel bomen kunnen wij een kersentuin creëren. Wij
dragen Kersentuinen dan ook een warm hart toe. Wij zetten er daarom dan ook heel
wat tegenover.
De inhoud van dit pakket bestaat uit:
-

Naamsvermelding + logo (zelf aan te leveren) op de website van Kersenpop
Vermelding op Facebook
Link naar de website van de sponsor
Groot logo op een banner bij de ingang
Twee logo’s op een banner van 2m x 2m op de toren op het middenterrein
Vijf banners op- of om het festivalterrein én een banner op het tweede podium (zelf aan te
leveren)
Naamsvermelding als sponsor bij aankondiging van alle bands

Pakket 5: Kersengaard € 2.500,-

Ben jij de grootste fan van Kersenpop? Met een hele kersengaard kunnen wij het festival
tot een groots succes maken. Daar zetten wij dus ook heel wat tegenover.
De inhoud van dit pakket bestaat uit:
-

Naamsvermelding + logo (zelf aan te leveren) op de website van Kersenpop
Vermelding op Facebook
Link naar de website van de sponsor
Groot logo op een banner bij de ingang
Twee logo’s op een banner van 2m x 2m op de toren op het middenterrein
Zes banners op- of om het festivalterrein én een banner op het hoofdpodium (zelf aan te
leveren)
Naamsvermelding als sponsor bij aankondiging van alle bands
Logo / naamsvermelding op al ons reclamedrukwerk

Naast sponsoring in de vorm van een financiële bijdrage hebben wij ook veel baat bij
sponsoring in natura. Als jij denkt iets voor ons te kunnen betekenen, of als u wil
overleggen over de inhoud van het sponsorpakket kunt u contact opnemen met:
Patrik Puyn, tel: 06 22499490 , e-mail: info@kersenpop.nl

Marktkraam
Op het festivalterrein worden marktkraampjes verhuurd. Deze zijn te huur voor € 50,- per
marktkraam per dag, of het hele weekend voor € 120,-. De afmeting van een kraampje is:
250 centimeter in de lengte en 50 centimeter in de breedte. Dat betekent dus
tweeëneenhalve meter zichtbaarheid in Uden voor de gehele dag, plus inkomsten uit de
producten die u tijdens het festival verkoopt. U hoeft namelijk niets af te dragen van de
omzet die u tijdens het festival behaalt van uw marktkraam. (Non-food)
Een marktkraam kunt u huren door contact met ons op te nemen via bovenstaande
contactgegevens.
Food/Drinks
Mocht u Food of Drinks willen verkopen dan maken wij persoonlijke afspraken met u. Ook
dan kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.
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Sponsorcontract
Ondergetekenden:
‘Stichting OH,SNAP!, gevestigd te Uden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
S.N.A.J. Onbelet, geboren te Nijmegen op drieëntwintig april negentienhonderd
drieënnegentig, wonende aan de Hesperenzijstraat 36 te Tilburg; hierna te noemen “de
stichting”.
De heer/mevrouw *

(naam), geboren te *

op *

(datum), wonende aan de *

te *

(plaats), of:

*

(plaats)
(adres)

(naam bedrijf), gevestigd te *

(plaats), ten deze

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw *
(plaats) op *
*

(naam), geboren te *
(datum), wonende aan de

(adres) te *

(plaats),

;hierna te noemen: ‘sponsor’
Overwegende dat de:
• Sponsor bereid is de stichting financieel te ondersteunen;
• De stichting hiervoor sponsorpakketten beschikbaar stelt.
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Sponsor doneert in *
(jaar) aan Stichting OH,SNAP! een bedrag van
*€
(bedrag in cijfers), zegge: *
exclusief omzetbelasting.

(bedrag in letters),

De sponsor gaat akkoord met betaling binnen vier weken na ondertekening van deze overeenkomst
door overboeking op bankrekeningnummer NL13rabo0152770941 van stichting OH,SNAP! te Uden.
De gelden zijn bestemd voor een bestemming binnen de doelstelling van Stichting OH,SNAP! zoals vastgelegd in
de statuten1. Op deze overeenkomst zijn de bepalingen van het Nederlands recht van toepassing.
Deze overeenkomst verplicht zowel Stichting OH,SNAP! als sponsor tot naleving van wettelijke bepalingen en
afspraken overeengekomen in sponsorpakket corresponderend met het bedrag en overige voorschriften over dit
onderwerp.

Aldus in tweevoud opgesteld en overeengekomen te
*
op
*

(plaats)
(datum).

Stichting OH,SNAP!

Naam:

Sponsor

Naam:

