Door een fiscale regeling
voor sportverenigingen
kan de vereniging rentevrij
lenen bij de leden, terwijl de
leden toch een rendement
hebben die de spaarrente ver
overstijgt.

BESPAAR DUIZENDEN EURO'S DOOR NIET BIJ
DE BANK TE LENEN, MAAR BIJ DE LEDEN.
BIJ EEN LENING VAN €100.000,- KAN DIT OVER EEN
LOOPTIJD VAN 10 JAAR MEER DAN € 30.000,- SCHELEN!
• Voor bestaande en nieuwe financieringen
• Ook gedeeltelijke financiering mogelijk

U KUNT DIT ZELF OOK, WAAROM KIEST UW VERENIGING
TOCH VOOR OBLIGATIEPLAN.NL?
• Eenvoudig te organiseren dankzij een online platform
• Alle benodigde documentatie, zoals concept
obligatieovereenkomst en -voorwaarden en informatie
voor leden
• Advies en support
• Geen risico door lage, flexibele kosten (1% over
opgehaald bedrag)
OBLIGATIEPLAN.NL
OBLIGATIEPLAN.NL IS EEN PRODUCT VAN SPONSORVISIE

JA, WIJ WILLEN GEBRUIK MAKEN VAN OBLIGATIEPLAN.NL
Naam licentienemer
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Websiteadres
Naam tekeningsbevoegde(n)

m/v

m/v

Geboortedatum tek.bevoegde(n)
m/v

Contactpersoon
E-mailadres
Mobiel nummer
Aantal leden

LICENTIEKEUZE
Obligatieplan.nl kent kent flexibele kosten die afhankelijk zijn van de opbrengst.
De opstartkosten (€ 375,-) worden na oplevering van het platform gefactureerd. De variabele kosten (1%)
worden na afloop van de campagne gefactureerd. De bij aanvang gefactureerde opstartkosten worden
hierop in mindering gebracht.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen. Op de Licentie zijn de algemene voorwaarden van SponsorVisie van toepassing. Licentienemer verklaart kennis te
hebben genomen van deze algemene voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan. De algemene voorwaarden zijn terug
te vinden op: www.obligatieplan.nl.

Handtekening tekeningsbevoegde(n) Licentienemer:

Voor akkoord Obligatieplan.nl:

Datum:

Datum:

Dit formulier dient geretourneerd te worden per e-mail op info@sponsorvisie.nl, of per post:
SponsorVisie, t.a.v. Obligatieplan.nl, Kollenbergweg 2A 1101 AR, Amsterdam.
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