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                                                  Sponsor van Zanggroep AmuZing 
 
 
 

Sponsorovereenkomst: 
 
Zanggroep AmuZing, gevestigd te ‘s-Gravendeel en ingeschreven 
in het handelsregister van de KVK te Rotterdam onder nummer 40324882, hierna te  
noemen "AmuZing"  
 
en ………………………………………..………………… gevestigd te ….…………………………………………... ,  
hierna te noemen “de sponsor” verklaren een overeenkomst voor sponsoring van   
AmuZing te hebben gesloten.  
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van …………. jaar.  
 
De overeenkomst houdt in dat de sponsor een bedrag als onderstaand aangegeven bij de aangekruiste 
optie beschikbaar stelt aan AmuZing om verschillende concerten en optredens mogelijk te maken. 
 

 1e : 

Sponsorovereenkomst à € 50,- per jaar.  
Geeft recht op: 
Naamsvermelding en logo met link op de website van AmuZing. 
Indien de overeenkomst voor 2 jaar wordt afgesloten: twee gratis entreekaarten voor het tweejaarlijks 
concert. 
 

 2e : 

Sponsorovereenkomst à € 100,- per jaar. 
Geeft recht op: 
Naamsvermelding en logo met link op de website van AmuZing. 
Naamsvermelding en logo met link op de facebook pagina van AmuZing 
Indien de overeenkomst voor 2 jaar wordt afgesloten: vier gratis entreekaarten voor het tweejaarlijks 
concert. 
 

 3e : 

Sponsorovereenkomst à € 150,- per jaar. 
Geeft recht op: 
Naamsvermelding en logo met link op de website van AmuZing. 
Naamsvermelding en logo met link op de facebook pagina van AmuZing 
Naamsvermelding en logo in het programma boekje van onze uitvoering 1 keer in de 2 jaar, 
Naamsvermelding en logo tijdens uitvoeringen/concerten van AmuZing (mede mogelijk gemaakt door) 
Indien overeenkomst voor 2 jaar wordt afgesloten: zes gratis entreekaarten en voor het tweejaarlijks 
concert. 
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4e: 

Sponsorovereenkomst voor een eenmalige sponsorbijdrage à € ……………. voor het concert van AmuZing 
 
Eenmalige sponsorbijdrage houdt in: 
vanaf € 25,-:  logo van de sponsor in het programmaboekje 
vanaf € 50,-:  logo van de sponsor in het programmaboekje 
 logo van de sponsor op de beamer tijdens het concert. 
vanaf € 100,-: logo van de sponsor in het programmaboekje 
 logo van de sponsor op de beamer tijdens het concert 
 spandoek van de sponsor in de zaal tijdens het concert 
 
 

De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van € …………….….… per jaar / eenmalig 

per bank op rekeningnummer NL02 RABO 0361 8655 03 t.n.v. Zanggroep AmuZing  

te betalen voor …………………………… van elk kalenderjaar dat deze overeenkomst geldt.  

In tweevoud opgemaakt te ……………………………………………… d.d. ………………………………….………….  
 
 
Handtekening:                                                             Handtekening:  
 
 
 
 
 
Namens …………………….…………....……                           Namens Zanggroep AmuZing………………………………….. 
 
naam ……………………………………….…….                          naam ……………………………….…………………………….  
 
NB De productie kosten 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. 
 

 

mailto:info@amuzing.nl
http://www.amuzing.nl/

