
 
 
 

Sponsor Gids 

Vereniging Het Groninger Paard 

 

Aanmeldingsformulier Sponsoring 

Vereniging Het Groninger Paard 

 

Met dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als SPONSOR van de Vereniging Het Groninger Paard.  

Wilt u dit formulier ingevuld en ondertekend: 

Of sturen naar: 

Stamboekadministratie Het Groninger Paard 

Nieuwstad 89, 7201 NM Zutphen 

Of e-mailen naar: 

E info@hetgroningerpaard.nl  

Bedrijfsnaam : .............................................................................................................................................................................. 

Naam :  .................................................................................  de heer/ mevrouw (omcirkelen) 

Voorletter(s) :  ..................................................................................   

E-mailadres :  ..................................................................................  Telefoonnr.  : ……………………………………………………….  

Adres :  ..................................................................................  Mobiel tel.nr.:………………………………………………………… 

Postcode : ...................................................................................  Plaats : ..............................................................................  

Wilt u hieronder uw keuze aangeven door middel van het afvinken van blokjes:  

❒ Pakket Goud t.w.v. € 500 per jaar 

❒ Pakket Zilver t.w.v. € 250 per jaar 

❒ Pakket Brons t.w.v. € 100 per jaar 

❒ Sponsor van:  ❒ Hengstenkeuring ❒ Nationale keuring ❒ Regionale keuring ………………………….. (locatie)    

     d.m.v. ❒ Sponsoring VIP Lounge € 100,- ❒ Advertentie & reclame locatie € 70,- ❒ Reclame locatie € 50,-   

      ❒ Rubriek Sponsoring ❒ Beschikbaar stellen statiedeken ❒ Advertentie keuringscatalogus € 90,- 

❒ Advertentie in alle keuringscatalogus  € 90,- 

❒ Verenigingsblad advertentie A4 full colour per uitgave  € 95,- 

❒ Verenigingsblad advertentie ¾ A4 full colour per uitgave  € 80,- 

❒ Verenigingsblad advertentie ½ A4 full colour per uitgave  € 65,- 

❒ Verenigingsblad advertentie ¼ A4 full colour per uitgave  € 50,-  

❒ Verenigingsblad advertentie A4 full colour per jaar 2 uitgaven  € 175,-  

❒ Verenigingsblad advertentie ¾ A4 full colour per jaar 2 uitgaven  € 150,-  

❒ Verenigingsblad advertentie ½ A4 full colour per jaar 2 uitgaven  € 125 ,- 

❒ Verenigingsblad advertentie ¼ A4 full colour per jaar 2 uitgaven € 90,- 

❒ Hengstenhouders: advertentie A4 full colour per uitgave  € 75,-  

❒ Hengstenhouders advertentie ½ A4 full colour per uitgave  € 50,-  

❒ Hengstenhouders advertentie A4 full colour per jaar 2 uitgaven € 100,- 

❒ Hengstenhouders advertentie ½ A4 full colour per jaar 2 uitgaven  € 75, 

Ik ontvang graag een factuur en maak het verschuldigde bedrag over / geef door bijgevoegd machtingsformulier in te 

vullen machtiging om het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren van mijn rekening. (graag keuze aangeven)  

Handtekening:  Datum: 

_____________________________________________________ ___________________________________ 

mailto:info@hetgroningerpaard.nl


 
 
 

Sponsor Gids 

Vereniging Het Groninger Paard 

 

 

Machtigingsformulier Sponsoring 

Vereniging Het Groninger Paard 
 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER 

voor doorlopende automatische incasso 

 

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig machtiging aan de Vereniging Het Groninger Paard om 

van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening een bedrag van € _ _ _, _ _ af te schrijven ten 

behoeve van Sponsoring.   

Invullen wat van toepassing is 

IBAN:     

 

BIC (bij betalingen vanuit buitenland):  

 

NAAM REKENINGHOUDER :  ..........................................................................................................  

WOONPLAATS REKENINGHOUDER :  ..........................................................................................................  

 

Ondergetekende is bekend met het feit dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 

dagen het bedrag kan laten terugboeken.  

 

DATUM:         HANDTEKENING: 

 

 

____________________________________     ______________________________________ 

 

 


