
Firma / persoon:      ………………………………………………............

E.mail:                                                                ..............................................................................

Vertegenwoordigd door:    ………………………………………………............

* Mannenkoor De Zank vertegenwoordigd door: ………………………………………………
   verklaren te zijn overeengekomen, dat bovengenoemde fi rma / persoon kiest voor

 .......  Bronzens Sleutel   € 25,-
 .......  Zilveren   Sleutel   € 50,-
 .........Gouden   Sleutel   € 100,-
          ander bedrag, namelijk ……………………………………………………………......................

Het afgesproken sponsorbedrag zal vóór ....................... ....................2018 
op Rabo bank Peel, Maas en Leudal bankrekeningnummer  IBAN NL96 RABO 0104810998 
van Mannenkoor De zank zijn overgemaakt onder vermelding van de naam van bovenstaande 
fi rma / persoon.

Reageren kan via e-mail: Info@dezank.nl  Dit ingevulde formulier digitaal versturen kan ook. 

We halen het ook indien gewenst bij u op.

Datum overeenkomst:                        .....................................................

Handtekening fi rma :                        ......................................................

*Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................

MANNENKOOR  BEEGDEN
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We zingen in Koor

Muzieksleutel overeenkomst
Mannenkoor De Zank

* deze gegevens worden door ons ingevuld  en u ontvangt  per omgaande een bevestiging.

Komt u er niet uit, zijn er wensen of wilt u graag persoonlijk contact, laat het ons dan weten.
Dat kan eenvoudig via e-mail  info@Dezank.nl  of telefonisch 0475572749.

Het afgesproken sponsorbedrag zal vóór ....................... ....................2018 
op Rabo bank Peel, Maas en Leudal bankrekeningnummer  IBAN NL96 RABO 0104810998 
van Mannenkoor De zank zijn overgemaakt onder vermelding van de naam van bovenstaande 
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Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................
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Datum overeenkomst:                        .....................................................

Handtekening fi rma :                        ......................................................

Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................
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Komt u er niet uit, zijn er wensen of wilt u graag persoonlijk contact, laat het ons dan weten.
Dat kan eenvoudig via e-mail  info@Dezank.nl  of telefonisch 0475572749.


