De stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg gevestigd te Maarsbergen en ingeschreven in
het handelsregister van de KvK te Amersfoort onder nummer 62811789, hierna te noemen "de
Stichting"
en

......................................................................... ondernemer te ...........................................,
hierna te noemen “de Sponsor”
verklaren een overeenkomst voor sponsoring van de stichting te hebben gesloten.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de Open Atelier Route 2020 voor de periode van ………
jaar. Het evenement wordt gehouden in het Cultuurhuis te Woudenberg en in de ateliers van de
kunstenaars.
De overeenkomst houdt in dat de sponsor optreedt als:
□ Hoofdsponsor (met de volgende reclame-uitingen);
Paginagrootte advertentie Full Color in het routeboekje.
Logo op de website met link naar uw site voor 1 jaar.
Logo op de flyers met de routekaart.
Logo op de banner in centrale expositieruimte.
Uitnodiging voor de opening van de atelierroute met uw logo.
Kosten €500,--; kosten €750 met advertentie op de gehele achterkant van het routeboekje
□ Top sponsor (met de volgende reclame-uitingen);
½ Pagina advertentie Full Color in het routeboekje.
Logo op de website met link naar uw site voor 1 jaar.
Logo op de banner in centrale expositieruimte.
Uitnodiging voor de opening van de atelierroute met uw logo.
Kosten €250,-□ Algemeen sponsor (met de volgende reclame-uitingen);
1/4 Pagina advertentie Full Color in het routeboekje.
Logo op de banner in de centrale expositieruimte.
Uitnodiging voor de opening van de Open Atelier Route.
Kosten €125,-De Stichting verplicht zich gedurende de overeengekomen periode en het evenement deze reclameuitingen onder de aandacht te brengen van de deelnemers en bezoekers van het evenement.
De Sponsor moet zelf uiterlijk 1 februari een digitaal bestand aanleveren bij de Stichting met de te
plaatsen advertentie (oarleusen@live.nl)
De Sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van € ....................... per jaar, per
bank op rekeningnummer NL63 RABO 0302 4717 t.n.v. Stichting Kunstpromotie Leusden en
Woudenberg te betalen vóór 1 februari 2020.
In tweevoud opgemaakt te ...................................................... d.d. .............................................
Handtekening Stichting

Handtekening Sponsor

........................................................

........................................................

Namens de Stichting

Namens de Sponsor

Naam: .......................................................

Naam: .......................................................
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□ Dit sponsorcontract is opgesteld door tussenkomst van de kunstenaar:
Naam: ……………………………………………………………………………..
Adres:

……………………………………………………………………………..

Woonplaats:

……………………………………………………………………………..

Wanneer een kunstenaar zelf een advertentie aanlevert van een hele pagina (€500,-) betaalt de
kunstenaar geen inschrijfgeld.
Wanneer een kunstenaar zelf een advertentie aanlevert van een halve pagina (€250,-) betaalt de
kunstenaar geen inschrijfgeld.
Wanneer een kunstenaar zelf een advertentie aanlevert van een ¼ pagina (€125,-) betaalt de
kunstenaar de ½ van het inschrijfgeld.

NB. De productiekosten voor het maken van de reclame-uiting zijn, tenzij nadrukkelijk anders is
vermeld, niet bij het sponsorbedrag inbegrepen.
De sponsor is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden.
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