Crowdfunding is een ideale manier om geld op
te halen voor een specifiek doel. Crowdfunding
voor Clubs werkt heel simpel, is gratis te starten
en zo geactiveerd!
Crowdfunding voor Clubs is een kant-en-klaar
platform waarmee een organisatie direct geld
kan inzamelen voor één of meerdere doelen. Het
is eenvoudig aan de website te koppelen en je kan
het platform vervolgens gemakkelijk promoten
via social media, e-mail en uiteraard de eigen
website.
Alle betalingen gaan digitaal via Mollie. De
financiële afwikkeling is volledig elektronisch
en de donaties worden live verwerkt. Dit digitale
karakter maakt crowdfunding heel interessant
voor iedereen die geld wil inzamelen bij veel
verschillende mensen.
Nog een voordeel: de kosten gaan nu eens níet
voor de baten uit. Crowdfunding voor Clubs is nocure-no-pay te gebruiken. Er is dus eigenlijk geen
reden om niet met Crowdfunding voor Clubs aan
de slag te gaan.
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Ja, wij willen een eigen platform!
Naam licentienemer
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Websiteadres
Naam tekeningsbevoegde(n)
Geboortedatum tek.bevoegde(n)
Contactpersoon
E-mailadres
Mobiel nummer
Aantal leden

LICENTIEKEUZE
Het Crowdfunding voor clubs platform en het benodigde account bij Mollie kunt u geheel zonder voorinvestering aanvragen. Het platform
kent maar 2 kostencomponenten:
1. De kosten voor de betaaltransactie via Mollie, bijvoorbeeld € 0,30 voor een iDEAL-transactie.
2. 7,5% kosten voor het platform en de administratie.
Deze worden in mindering gebracht op het door de donateurs gedoneerde bedrag. € 40,- via iDEAL gedoneerd dan komt er derhalve € 36,70
op uw rekening.

DE VOORDEELLICENTIE
Het is ook mogelijk om de 7,5% variabele kosten af te kopen. Verwacht u meer dan € 15.000,- op te halen? Dan is de Voordeellicentie
goedkoper. De vaste licentiekosten bedragen € 950,- (excl. BTW) per jaar. U hoeft alleen nog de Mollie transactiekosten af te dragen,
onafhankelijk van het opgehaalde bedrag.
Dit is bijvoorbeeld erg handig bij een groter doel zoals de financiering van een clubhuis, de aanleg van een veld, of de organisatie van een
sponsorloop met veel deelnemers.

1. NO-CURE-NO-PAY LICENTIE CROWDFUNDING VOOR CLUBS
Er gelden 7,5% variabele kosten.

2. VOORDEELLICENTIE CROWDFUNDING VOOR CLUBS

Er gelden geen variabele kosten, maar wel een maximum van 25 campagnes per jaar.
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.crowdfundingvoorclubs.nl.

Handtekening(en) tekeningsbevoegde(n) licentienemer:

Voor akkoord SponsorVisie:

Datum:

Datum:

Dit formulier dient geretourneerd te worden per e-mail op info@sponsorvisie.nl,
of per post: SponsorVisie, t.a.v. Crowdfunding voor Clubs, Mr. G. Groen van Prinstererlaan 90A, 1181 TR Amstelveen.
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