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Exemplaar voor DorpsQuiz

Udenhout

Vrienden van Udenhout...
Dit jaar organiseren wij onze 5e editie van de DorpsQuiz Udenhout en de 2e editie van de DorpsQuiz junior. Reden voor een feestje dus! De DorpsQuiz die meer dan 1200 deelnemers kent verdeelt over zo’n 80 teams mét een daverende finale-avond. Daar wil je
toch ook een onderdeel van zijn? Dit jaar vindt de quiz op vrijdag 4 oktober plaats, met de finale op zaterdag 12 oktober.
Om het voor u als Udenhoutse ondernemer ook interessant te maken is het natuurlijk mogelijk om een team te vernoemen naar
uw bedrijf en ze bijvoorbeeld deel te laten nemen in bedrijfskleding (tijdens de quiz én de finale-avond). Op een leuke manier
het creëren van wat bedrijfs-/naamsbekendheid.
Wij hebben diverse sponsorpakketten. Omdat wij helaas sponsorgelden nodig hebben om de quiz en finale-avond mogelijk te
maken willen wij u hier op attenderen. Interesse om als sponsor op te treden?

A

Sponsor voor € 250,- -

B

Sponsor voor € 150,- -

C

Sponsor voor € 100,- -

D

Vriend voor € 50,-

Eigen vraag in sponsor-rubriek
- Logo in Quizboek en op website (logo mailen naar info@dorpsquizudenhout.nl)
- Logo in slideshow tijdens finaleavond op 12 oktober
Logo in Quizboek en op website (logo mailen naar info@dorpsquizudenhout.nl)
- Logo in slideshow tijdens finaleavond op 12 oktober

Naamsvermelding in Quizboek en op website
- Naamsvermelding in slideshow tijdens finaleavond op 12 oktober
- Naamsvermelding in Quizboek en op website

Naam:

Stichting Dorpsquiz Udenhout

Adres:

p/a Erf 17

Postcode:

5071 BW

Incassant ID:

NL50ZZZ661080630000

Rekening nr.:

NL 97 RABO 0310 2740 52

Reden betaling:

Sponsoring DorpsQuiz Udenhout 2019

Plaats: Udenhout

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DorpsQuiz Udenhout om een eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DorpsQuiz Udenhout inz. Sponsoring
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Sponsorpakket:

Pakket A

Pakket B

Pakket C

Pakket D

Naam:

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

Adres:

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

Postcode:

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

Plaats: ..........................................................................................................................................................

IBAN:
Plaats en datum:

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

Handtekening:
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