Nationale Kampioenschappen voor Boomverzorgers

Sponsoring NKB 2021
Geachte heer/mevrouw,
De Nederlandse Kampioenschappen voor Boomverzorgers zijn dit jaar weer even
omgedoopt naar de Nederlandse Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers, maar dit
jaar gaan ze weer door. Helaas geen boomveiligheids- en hoogwerkercompetitie, maar wel
een echte klimcompetitie en studentencompetitie zoals wij die al jaren organiseren.
Het NKB wordt dit jaar georganiseerd op het terrein van het IPC Groene Ruimte in
Schaarsbergen op 1, 2 en 3 juli 2021.
Op onze website vindt u meer informatie over de KPB-ISA en het NKB.
Tijdens het NKB is er de mogelijkheid om een stand te hebben op locatie, een onderdeel te
sponsoren of om “vrienden van” het evenement te worden.
Wilt bijdragen aan het NKB 2021? Vul dan het bijgevoegde sponsorcontract in en stuur dit
per mail naar: nkb@kpb-isa.nl of per post naar:
KPB-ISA, Postbus 1000 Unit A0957 – 2260 BA Leidschendam.
Wilt u liever sponsoren in de vorm van materialen of diensten, laat dat dan weten.
Toelichting sponsorcontracten:

Hoofdsponsor:

• De hoofdsponsor heeft alleenrecht op spandoeken, vlaggen, folders bij/aan de afscheiding
van het gesponsorde onderdeel op donderdag en vrijdag.
• De hoofdsponsor heeft recht op twee spandoeken of vlaggen bij/aan de afscheiding van de
Masterklim.
• De hoofdsponsor heeft recht op een standruimte van 24 m², tent huur is exclusief, maar is
natuurlijk verkrijgbaar.
• De hoofdsponsor heeft recht op een groot logo op de KPB-ISA website, Facebook en op de
poster in het vakblad.

Sponsor:

• De sponsor heeft recht op twee spandoeken op het wedstrijdterrein.
• De sponsor heeft recht op een standruimte van 24 m², tent huur is exclusief, maar is natuurlijk
verkrijgbaar.
• De sponsor heeft recht op een middelgroot logo op de KPB-ISA website, Facebook en op de
poster in het vakblad.

Vrienden van het NKB:

• Een vriend van het NKB mag een spandoek ophangen in de vriendenboom.
• Een vriend heeft recht op een klein logo op de KPB-ISA website, Facebook en op de poster in
het vakblad.
Wilt u de logo’s als eps bestand aanleveren?

Nationale Kampioenschappen voor Boomverzorgers

Sponsorovereenkomst KPB-ISA NKB 2021
De ondergetekenden,
Kring Praktiserende Boomverzorgers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 40122468, hierna te noemen: KPB-ISA
Contactpersoon
Telefoon
Email

Annemiek van Vugt
06-40361082
nkb@kpb-isa.nl

Bedrijfsnaam

:

Contactpersoon:
Afdeling

:

Postadres

:

Plaats

:

Telefoon

:

Email

:

Hierna te noemen: sponsor, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
1) De KPB-ISA verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart het recht te
aanvaarden om het Nederlandse Kampioenschap voor Boomverzorgers van de KPB-ISA
aan te wenden ter bekendmaking van haar producten of diensten.
2) Sponsorbedrag:
o Hoofdsponsor vanaf:
€ 1.000,00
o Sponsor vanaf:
€ 500,00
o Vrienden van NKB 2021
€ 150,00
Voorwaarden en rechten zijn vermeld in de toelichting van sponsorcontracten.
3) De bedrijfsnaam van de sponsor wordt geplaatst op de website van KPB-ISA (www.kpbisa.nl) na betaling van de factuur.
Aldus overeengekomen tussen de Sponsor en de KPB-ISA,
Sponsor
Datum:

KPB-ISA
Datum:

Handtekening:
Naam:

Handtekening:
Naam:

