4 Urenrun & bike Lochristi - 2019
MODALITEITEN SPONSORS
Deze actie kent uiteraard geen succes zonder sponsors,
waarvoor onze oprechte dank !
Giften zijn mogelijk als volgt:
-

vast bedrag (vanaf 50 EUR)

of
-

sponsoring van een eigen aangestelde run- of bikeploeg

of
-

sponsoring van een run- of bikeploeg die door de organisatie wordt aangeduid

Sponsors van teams krijgen de mogelijkheid een banner of vlag te hangen in de daartoe
voorziene ruimte en hun logo wordt op de digitale schermen en bij de prijsuitreiking
getoond. Vrijblijvend bestaat bijkomend de mogelijkheid tot het voorzien van het
gesponsorde team van een T-shirt of petje met het eigen logo.
Sponsors van een vast bedrag krijgen eveneens de mogelijk tot het hangen van een vlag of
banner.
Voor wat betreft het storten van het bedrag dient onderscheid te worden gemaakt al naar
gelang een overeenkomstig fiscaal attest gewenst is. GELIEVE DE JUISTE
MODALITEITEN TE KIEZEN !! Let wel : een fiscaal attest wordt pas uitgereikt voor
giften van min. 40 Euro !
Uiteraard dient de gift als sponsoring van een run- of biketeam pas gestort te worden nadat
de prestatie werd neergezet !

FISCAAL ATTEST GEWENST
WAT:

Vast bedrag (min 50 euro) of gift in functie van aantal gelopen
rondjes/gereden kilometers

WIE:

Particulieren, bedrijven en organisaties die een fiscaal attest wensen

HOE MELDEN:

cv gegevensfiche en aan de organisatie
Aanduiden op de bijgevoegde
bezorgen (info via email aan info@4urenrun-bike.be of 0478/585695)

HOE:

Bedrag te storten op rekening nummer BE 30 0000 0000 11 11
met gestructureerde mededeling : +++936/4142/26310+++

AFWIKKELING:

Voor deze rechtstreekse giften wordt een fiscaal attest
bezorgd in maart van het volgende jaar

GEEN FISCAAL ATTEST GEWENST
WAT:

Vast bedrag (min 50 euro) of gift in functie van aantal gelopen
rondjes/gereden kilometers

WIE:

Particulieren, bedrijven en organisaties die GEEN fiscaal attest wensen

HOE MELDEN:

Aanduiden op de bijgevoegde gegevensfiche en aan de organisatie bezorgen
(info via email aan info@4urenrun-bike.be of op het nummer 0478/585695)

HOE:

Bedrag te storten op rekening nummer IBAN: BE45 7370 1111 1189 /
BIC: KREDBEBB met vermelding ‘4 urenrun – bike ’

AFWIKKELING:

Een betalingsbewijs wordt na het event per email bezorgd

cv

