
Een gezamenlijk initiatief van

Ontdek alles wat u altijd al wilde weten over  
elektrische mobiliteit en hernieuwbare energie…

22/06/2022 22/06/2022 @ Autoworld



Be in thE-move  
Kies je sponsorsformule

GOLD 
E-Move

SILVER 
E-Move

BRONZE 
E-Move

Starting blocks - timeslot tijdens de introductiesessie x x

Pole position: Stand  
(naast de plenaire sessie, 1e verdieping) x x

Ahead: Hoofdlogo op mailings (30 000 contacten) x

ThE best Move: hoofdlogo op website x

Go E: Logo op banner van alle slides x x

Go E: Logo op website x x x

Go E: Logo op mailings (30 000 contacten) x x x

In charge: Logo op flyer x x x

Move home:  
Documentatie, goodies, flyer in welcome-pack x x

Wherever you move: Banners, vlaggen, …  
naar hartelust x

Gratis toegangstickets on thE Move 6 3 1

Prijs (exclusief BTW) €10 000 €6000 €3000

SponsoringsfomulesSponsoringsfomules

Een gezamenlijk initiatief van

Exclusief «Move Forward»
(max. 4 plaatsen beschikbaar op 
1ste verdieping en 2 in de Blue 
Boulevard)

Jouw e-voertuig «on thE 
Move» in Autoworld -  
centrale locatie naast de 
plenaire sessie of in de 
Blue Boulevard voor €6000



BestelbonBestelbon

MIJN KEUZE

Ik wens een bevoorrechte sponsor van de « on thE-MOVE Summit » op 22 juni 2022 te worden en ik 
kies de volgende formule:

 Gold formule voor een bedrag van €10.000,- excl. btw
 Silver formule voor een bedrag van €6.000,- excl. btw
 Bronze formule voor een bedrag van €3.000,- excl. btw

  Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, erkent u de sponsorvoorwaarden te hebben gelezen, 
te begrijpen en te accepteren (zie volgende pagina) 

MIJN GEGEVENS

Bedrijf : 

Contactpersoon : 

Adres : 

Postcode :           Gemeente : 

Tel. :                                                                   GSM : 

E-mail : 

Btw nummer : BE0

Uw referentie  (voor facturatie) 

Datum : 

Handtekening :
(met de vermelding « voor akkoord »)

Antwoordformulier volledig ingevuld terug te sturen, VÓÓR 13 MEI 2022, per mail naar Inge De Ridder :  
inge.deridder@techlink.be
Gelieve uw bedrijfslogo (hoge resolutie – vectorieel) en boiler plate van je bedrijf samen met dit ondertekend en 
ingevuld aanvraagformulier door te sturen.
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1. De aanvangsdatum van deze sponsoring is de dag nadat organisatoren het volledig 
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier heeft ontvangen en wordt beëindigd aan 
het einde van «on thE-move».

2. De sponsor stemt ermee in organisatoren 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 on thE Mo-
ve-sponsorovereenkomst: “Officiële sponsor van On thE Move”. 
Organisatoren zullen een factuur sturen voor de sponsorgelden binnen een termijn van 
dertig dagen na ontvangst van het ondertekende en ingevulde aanvraagformulier. Beta-
ling van de sponsorbijdrage dient in zijn geheel te worden voldaan binnen dertig dagen 
na factuurdatum.

4. In geval van annulering van het event vanwege overheidsbeperkingen, heeft de sponsor 
2 opties:

• een terugbetaling van 70% van de sponsorbijdrage.

• automatische sponsoring voor de volgende editie voor hetzelfde pakket.

5. In alle andere gevallen, zijn sponsorships niet terugbetaalbaar.

6. Behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, is alle aansprakelijk-
heid van een partij onder deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de totale waar-
de 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.

7. 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 ju-
risdictie hebben geschillen die voortvloeien uit, onder of in verband met deze algemene 
voorwaarden, te beslechten.

Algemene voorwaarden 

Een gezamenlijk initiatief van
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