
 

 

Dag van het Schaap en Geit 2022 
Dag van het Schaap 

Henk van de Pol  
Oude Nijkerkerweg 25a 

3882 MB Putten 
Tel. 06 55682570 

standhouders@dagvanhetschaap.nl 
Rekeningnr: NL 78 RABO 01455.07.963 

BTW nr 816670134B01  
KvK. 41048125  

UBN 6084051  

 

De Dag van het Schaap vindt 11 juni 2022 plaats op het terrein van de Nationaal Hippisch Centrum, 

 De Beek 125, 3852 PL Ermelo. 

Inschrijfformulier sponsoring 
Insturen uiterlijk 31 maart 2022 

Firmanaam ………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………… 

Postcode/ Plaats………………………………………………………….. 

Contactpersoon ……………………………………………………………  

Telefoon …………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………... 

Website bedrijf ……………………………………………………………. 

Wij bieden u tal van mogelijkheden om uw bedrijfs- of productnaam ruim onder de aandacht van schapen- en 
geiten houders te brengen. Als sponsor kunt u natuurlijk ook als standhouder deelnemen, we informeren u graag 
over de mogelijkheden. Sponsoring en standhouder gaan prima samen. 

Vul op de achterzijde van dit formulier uw keuze voor sponsoring in! 

Is ons aanbod niet wat u wilt? Neem dan contact met ons op. 

Stuur uw aanmelding uiterlijk 15 maart 2022 op om er zeker van te zijn dat wij uw wensen kunnen honoreren! 

Extra wensen? Vragen? Suggesties? 

Vult u ze hierin: 

1. 

 

2. 

 

Wij nemen hierover contact met u op. 



 

 

Sponsormogelijkheden 

 

Prijzen zijn Excl. BTW. 

Als het door u ondertekende inschrijfformulier bij ons is ontvangen ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging 
waarin de afspraken worden bevestigd, inclusief de huisregels en de factuur.  

Betalingsvoorwaarden: 

Het totaalbedrag dient binnen vier weken te zijn voldaan na ontvangst van de factuur. 

Degene die dit formulier invult, bovenstaand met name genoemd, verklaart zich hierbij akkoord met het voorgestelde. 

Handtekening:…………………………………………… Datum:……………………………………………… 

Firmastempel: 

 

www.dagvanhetschaap.nl          facebook.com/dagvanhetschaap          

 Kosten Aantal Totaal 

Topsponsor 2022 zie bijlage  € 1.500, --   

Sponsor 2022 zie bijlage € 750, --   

Inlegflyer/vel bij toegangsbewijs € 1.000, --   

Advertenties digitaal aan te leveren door klant    

Overige mogelijkheden:    

Logo op nieuwsbrief (per uitgave)      € 10, --   

Vlag ophangen  € 150, --   

Omroepen van bedrijfsnaam (per keer, min. 4 
keer.) 

€ 5, --    

Banner op website Dag van het Schaap € 75, --   

Let op!    

Productdemonstratie In overleg   

Lezing In overleg   

Sponsoring van de prijzen voor de keuringen, 
scheerwedstrijd, kaaskeuring, etc. 

In overleg   

Totaal    


