
Sponsorovereenkomst Levensloop Neteland 2019 

Levensloop - Stichting tegen Kanker, hierna te noemen de Organisatie,  

en de onderneming: ________________________________________________________________ 

gevestigd te: ______________________________________________________________________ (straat + nr) 

__________________________________________________________________________________ (postcode, gemeente) 

ondernemingsnummer:  ____________________________________________________________ 

onderworpen aan de btw: Ja   □    Nee   □   

 
vertegenwoordigd door: Dhr  □    Mevr  □ 

rol/functie: ___________________________________________________________________ 

tel : ___________________________ e-mail : _______________________________________ 

 

hierna te noemen de Partner, komen overeen wat volgt: 

 

De Organisatie en de Partner sluiten een niet-exclusieve “Partnership-overeenkomst” ter gelegenheid van het evenement 

Levensloop Neteland op 29 en 30 juni 2019. 

 

De Partner wenst: 

□ Het evenement te sponsoren voor een bedrag van: …..…………EUR (btw excl.), d.w.z …..…………EUR (btw incl.) 

Na ontvangst van een pro forma factuur van de Organisatie, stort de Partner het sponsorbedrag (btw incl.) op de 

bankrekening van Levensloop Neteland (zoals vermeld op de factuur). Zodra de betaling voldaan is, zal de Organisatie de 

originele factuur aan de Partner sturen. 

 

 

□ Een sponsoring in natura te schenken, als volgt te omschrijven: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

met een geschatte waarde van …..…………EUR (btw excl.), d.w.z. …..…………EUR (btw incl.) 

De Organisatie zal een pro forma factuur bezorgen aan de Partner. De Partner kan dan zijn factuur voor de geleverde 

diensten terugsturen. Zodra de Organisatie deze factuur ontvangt, zal hij de originele tegenfactuur aan de Partner sturen. 

Beide facturen vervallen dan tegenover elkaar en dan hoeft er geen betaling te gebeuren. 

 

De Partner krijgt in ruil de nodige visibiliteit, omschreven als volgt (vermeld eventueel het partnershippakket): 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

De Partner levert hiervoor (indien nodig) de nodige logo’s aan en voorziet het nodige promotiemateriaal. 

 

Ondertekend te ______________________________, op__________________________ in twee exemplaren. 

 

HANDTEKENINGEN: 

Voor de Organisatie,                                                                                    Voor de Partner, 

Vragen? 

Sebastiaan Theuns – Verantwoordelijke Sponsoring – 

 sponsor.LLneteland@outlook.be – Tel. 0475/458.327 
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