SPONSORFORMULES
N

15 september 2021
Brussel

Voor elk budget, hebben wij een sponsorformule op maat!
Gouden
Timeslot tijdens de introductiesessie (5 min)*

x

Stand in break-room ( 3x2 m - 1 tafel)
Hoofdlogo op mailings (30 000 contacten)
Hoofdlogo op website
Logo op banner van alle slides (live retransmission)

x
x
x
x

Zilveren

Bronzen

x

Logo op website

x

x

Logo op mailing

x

x
x

Logo op flyer

x

x

Documentatie, goodies, flyer in welcome-pack

x

x

Logo op Heras hekken

x

x

Gratis toegangstickets voor BSD

3

2

1

6 000 €

3 000 €

1 500 €

Prijs (exclusief BTW)

* 4 Sessies : PV in de wereld, PV in België, kleine PV Installaties and grote PV installaties.

Wij staan eveneens open voor een op maat gemaakte sponsordeal. We zijn bereid orginele
sponsorideeën zeker in overwegen nemen. Meer informatie hierover? Het BSD team helpt
u graag verder.
Gregory Neubourg | +32 476 63 82 98 | g.neubourg@becquerelinstitute.org

Met dank aan onze 2019 sponsors

Gouden
Sponsors

Andere sponsors

www.solarday.be - info@solarday.be

BSD SPONSORSHIP AANVRAAGFORMULIER
Kies jouw categorie*

Gouden Sponsor
Zilveren Sponsor
Bronzen Sponsor

6.000 €

◻

3.000 €

◻

1.500 €

◻

* Alle prijzen zijn exclusief BTW
Opmerkingen: ……................................................................................................................................................

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

Bedrijfsdetails
Bedrijfsnaam: ……..............................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
BTW: .................................................................................................................................
Contactpersoon: …………………………………………….................................................................
E-mail: ……………………………………………………………................................................................

● Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, erkent u de sponsorvoorwaarden te
hebben gelezen, te begrijpen en te accepteren (zie volgende pagina)
Gelieve uw bedrijfslogo (hoge resolutie – vectorieel) en boiler plate van je bedrijf
samen met dit ondertekend en ingevuld aanvraagformulier door te sturen naar
Becquerel Institute: g.neubourg@becquerelinstitute.org
Datum:

Handtekening:

Algemene voorwaarden
1. De aanvangsdatum van deze sponsoring is de dag nadat Becquerel Institute het volledig ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier heeft ontvangen en wordt beëindigd aan het einde van de BSD.
2. De sponsor stemt ermee in Becquerel Institute toe te staan het handelsmerk, het logo en de slogan van de
sponsor te gebruiken voor het door de sponsor gekozen sponsorpakket.
3. Sponsor heeft recht op het gebruik van de volgende slogan op hun marketingmateriaal gedurende de looptijd
van hun BSD-sponsorovereenkomst: "Officiële sponsor van Belgian Solar Day".
4. ODE zal een factuur sturen voor de sponsorgelden binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van het
ondertekende en ingevulde aanvraagformulier. Betaling van de sponsorbijdrage dient in zijn geheel te worden
voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum.
5. In geval van annulering van de BSD vanwege overheidsbeperkingen, heeft de sponsor 2 opties:
a. een terugbetaling van 70% van de sponsorbijdrage.
b. Automatische sponsoring voor de volgende editie voor hetzelfde pakket.
6. In alle andere gevallen, zijn sponsorships niet terugbetaalbaar.
7. Behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, is alle aansprakelijkheid van een partij
onder deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de totale waarde die hierin wordt vermeld; en in geen
geval zal een van beide partijen verantwoordelijk zijn voor incidentele of gevolgschade, winstderving of enige
andere indirecte schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins,
zelfs als een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
8. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en de sponsor stemt er
onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Brussel, België de exclusieve jurisdictie hebben geschillen die
voortvloeien uit, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten.

