
 
  

Inschrijfformulier sponsoren  

28 maart 2019  
Indien u als sponsor wilt deelnemen aan het Gemeentelijke Grondstoffencongres 2019, dan verzoeken 

wij u een exemplaar van dit inschrijfformulier voor akkoord te tekenen en aan ons te retourneren per 

mail of per post. De toekenning van standplaatsen en indeling van inhoudelijke expertsessies vindt 

plaats op volgorde van binnenkomst.  

Naam bedrijf    

Naam contactpersoon    

Adres    

Postcode + plaats    

Telefoonnummer    

E-mailadres    

Welk product/dienst 

biedt u aan?  
  

Evt.  projectnummer    

Algemeen mailadres 

financiele administratie 
 

Afwijkend factuuradres 

(alleen invullen als het 

factuuradres afwijkt)  

  

  

  

  

Namen exposanten    

Exposant 1  Inschrijven via www.vngcongressen.nl  

Exposant 2  Inschrijven via www.vngcongressen.nl  

  

Bovengenoemde organisatie meldt zich aan als sponsor voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres 

2019 met het volgende pakket:   

  

Ο  Gold Sponsor   

- Standruimte van 4 x 2 meter bestaande uit twee statafels en 1 kW stroom  

- Organiseren van twee workshops  

- Deelname met drie standhouders en een spreker  

- Logovermelding op de congreswebsite met link naar uw eigen website  

- Logovermelding op alle congresuitingen, o.a. digitale nieuwsbrieven, digitale uitnodiging, 

programma en congreswebsite.  

  

Uw investering € 10.000,00 exclusief btw  

 



 
Ο Silver Sponsor  

- Inspiratietafel bestaande uit een ruimte van 1x2 meter met één statafel,  

1 kW stroom (eigen banner van maximaal 100x250 cm is mogelijk)  

- Organiseren van één workshop  

- Deelname met twee standhouders en een spreker  

- Logovermelding op congreswebsite met link naar uw eigen website  

- Logovermelding op alle congresuitingen, o.a. digitale nieuwsbrieven, digitale uitnodiging, 

programma en congreswebsite 

- Let op: eigen banners groter dan 80x200 cm zijn niet toegestaan! 

  

Uw investering € 3.500,00 exclusief btw  

   

Ο Bronze Sponsor  

- Inspiratietafel bestaande uit een ruimte van 1x2 meter met één statafel,  

1 kW stroom (eigen banner van maximaal 100x250 cm is mogelijk)  

- Deelname met twee standhouders  

- Logovermelding op de congreswebsite met link naar uw eigen website.  

- Let op: eigen banners groter dan 80x200 cm zijn niet toegestaan! 

  

Uw investering € 1.750,00 exclusief btw  

   

Ο Extra mogelijkheden  

Ο  Uitbreiding standruimte naar 3x2 meter, € 500,00 ex btw;  

Ο  Extra expositie ruimte buiten naast de beurshal 4x2 meter, € 750,00 ex btw;  

Ο  Sponsoren lunch. Tafelvlaggetjes en bordje op statafels: “de lunch wordt u aangeboden 

door….” € 8.000,00;  

Ο  Sponsoren borrel. Tafelvlaggetjes en bordje op statafels: “de borrel wordt u aangeboden 

door….” € 5.000,00;  

Ο  USB-stick € 1.200,00;  

Ο  Uw ideeën, neem contact met ons op.  

  
Wij ontvangen uw inschrijfformulier met als bijlage het logo van uw bedrijf (in .jpg-fomaat). Toekenning 

van sponsoronderdelen gebeurt in volgorde van binnenkomst.  

  

Na aanmelding is uw inschrijving definitief en kan niet meer geannuleerd worden. U ontvangt later 

nadere instructies over standbouw, inhoudelijke expertsessies en overige praktische zaken.   

  

Handtekening voor akkoord  

  

Datum                         :  ...................................................................................................................  
  

Handtekening           : ....................................................................................................................  

  

Formulier retourneren aan:  

VNG Congressen  

T.a.v. Bas Kerkhof  

Beursmanager  

Postbus 30435  

2500 GK Den Haag  

T: 070 – 3738874 

E: bas.kerkhof@vng.nl 

 


