
Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak

Gebruik deze knop als je per e-mail je antwoorden wilt opsturen. Dit formulier zal een resultaten bestandje (een zogenaamd XML-bestand)
aanmaken geeft je een keuze om:
- het bestand te mailen via je desktop e-mail programma (bv MS Outlook)
- via internet mail te versturen. In dit geval dien je het aangemaakte bestandje zelf als een  standaard bijlage toe te voegen aan het bericht
dat je stuurt naar licentiecommissie@jbn.nl
Deze functie kan je alleen gebruiken als je Adobe Acrobat Reader 7.0 of hoger hebt.

Gebruik deze knop als je je antwoorden wilt opsturen per fax of per post.

faxnummer: 030 604 4323
postadres: Judo Bond Nederland

t.a.v. Licentiecommissie
Postbus 7012
3430 JA Nieuwegein.

Deze  aanvraag  dient  op  papier,  voorzien  van ondertekening,  en  electronisch  te  worden  aangeleverd bij het bondsbureau van de JBN ter attentie
van de licentiecommissie.

Enige tijd geleden heeft het bondsbestuur besloten de mogelijkheden van reclame/sponsoruitingen op het judopak uit te breiden. Het bestuur van de
JBN heeft besloten om voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de haar toekomende reclamerechten op het judopak vrij te geven voor
gebruik door individuele judoka's (bij individuele wedstrijden) en door de aangesloten scholen en verenigingen (voor teamwedstrijden).

Licentiekosten
Om van de reclamemogelijkheden gebruik te maken dient  er een licentie aangevraagd te worden. De licentie is geldig voor de periode van 1 juli 2005
tot en met 30 juni 2006. De kosten zijn vastgesteld op 100 euro voor een individuele judoka en 250 euro voor een sportschool of vereniging. Pas na het
voldoen van deze kosten wordt de licentie verleend. De licentie kan worden aangevraagd via dit aanvraagformulier.
Individuele licentie: € 100,-
Team licentie: € 250,-

N.B. Dit aanvraagformulier is uitsluitend geldig als ook het machtigingsformulier voor betaling van het inschrijfgeld volledig is ingevuld.



Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak

reclame op de mouw
rechtermouw linkermouw

reclame op de broekspijp
rechter broekspijp linker broekspijp

v o o r z i j d e

v o o r z i j d e

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot het
gebruik van reclame-uitingen op het judopak en zich te conformeren aan de regels
hieromtrent.

Handtekening:

Team - € 250,-

Individueel - € 100,-
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Datum:

Naam:

Lidnummer Naam:

Plaats:
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MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende gaat er mee akkoord dat het verschuldigde licentiegeld en eventuele administratie kosten voor de licentie reclame-uitingen op het judopak,
éénmalig, wordt afgeschreven van giro of bank.  Restitutie is niet mogelijk!

Het licentiegeld voor een individuele licentie bedraagt  € 100,- per licentie.
Het licentiegeld voor een team licentie bedraagt  € 250,- per licentie.

Ondergetekende vraagt een aan. (klik aan of omirkel uw keuze)

 N.B. Dit machtigingsformulier dient gelijktijdig met het correct ingevulde  inschrijfformulier toegestuurd te worden.Indien het formulier
onvolledig wordt ingevuld zal de JBN administratiekosten ad € 10,-  in rekening brengen.

Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak

Naam rekeninghouder

Giro/bank rekeningnummer

Address

Woonplaats Postcode

Handtekening:
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A en D:  qua kleurstelling gelijk
A en D:  maximaal twee kleuren tegen één ondergrondkleur

A: links en rechts gelijk, gespiegeld of gedraaid
D: links en rechts gelijk, gespiegeld of gedraaid

Alleen logo/beeldmerk, naam, enkelvoudig productaanduiding
Betaling ontvangen

A:  Eén lettertype en lettergrootte
D:  Eén lettertype en lettergrootte

Checklist



Individuele Licentie reclameuitingen op het judopak
Albert van der Zee
Lidnummer 10176
Looptijd licentie van 07-07-2005 tot en met 30-06-2006
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Licentie verleend/afgewezen op 1-1-2003 door de
licentiecommissie van de Judo Bond Nederland.

Albert van der Zee
Voorzitter licentiecommissie

A en D:  qua kleurstelling gelijk
A en D:  maximaal twee kleuren tegen één ondergrondkleur

A: links en rechts gelijk, gespiegeld of gedraaid
D: links en rechts gelijk, gespiegeld of gedraaid

Alleen logo/beeldmerk, naam, enkelvoudig productaanduiding
Betaling ontvangen

A:  Eén lettertype en lettergrootte
D:  Eén lettertype en lettergrootte

Voorbeeld
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Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak
Gebruik deze knop als je per e-mail je antwoorden wilt opsturen. Dit formulier zal een resultaten bestandje (een zogenaamd XML-bestand) aanmaken geeft je een keuze om:
- het bestand te mailen via je desktop e-mail programma (bv MS Outlook)
- via internet mail te versturen. In dit geval dien je het aangemaakte bestandje zelf als een  standaard bijlage toe te voegen aan het bericht dat je stuurt naar licentiecommissie@jbn.nl
Deze functie kan je alleen gebruiken als je Adobe Acrobat Reader 7.0 of hoger hebt.
Gebruik deze knop als je je antwoorden wilt opsturen per fax of per post. 
 
faxnummer:          030 604 4323
postadres:         Judo Bond Nederland
                  t.a.v. Licentiecommissie
                  Postbus 7012
                  3430 JA Nieuwegein.
Deze  aanvraag  dient  op  papier,  voorzien  van ondertekening,  en  electronisch  te  worden  aangeleverd bij het bondsbureau van de JBN ter attentie van de licentiecommissie.
Enige tijd geleden heeft het bondsbestuur besloten de mogelijkheden van reclame/sponsoruitingen op het judopak uit te breiden. Het bestuur van de JBN heeft besloten om voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de haar toekomende reclamerechten op het judopak vrij te geven voor gebruik door individuele judoka's (bij individuele wedstrijden) en door de aangesloten scholen en verenigingen (voor teamwedstrijden).
 
Licentiekosten
Om van de reclamemogelijkheden gebruik te maken dient  er een licentie aangevraagd te worden. De licentie is geldig voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006. De kosten zijn vastgesteld op 100 euro voor een individuele judoka en 250 euro voor een sportschool of vereniging. Pas na het voldoen van deze kosten wordt de licentie verleend. De licentie kan worden aangevraagd via dit aanvraagformulier.
Individuele licentie: € 100,-
Team licentie: € 250,- 
 
N.B. Dit aanvraagformulier is uitsluitend geldig als ook het machtigingsformulier voor betaling van het inschrijfgeld volledig is ingevuld.
Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak
reclame op de mouw
rechtermouw
linkermouw
reclame op de broekspijp
rechter broekspijp
linker broekspijp
v o o r z i j d e
v o o r z i j d e
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot het gebruik van reclame-uitingen op het judopak en zich te conformeren aan de regels hieromtrent.
Handtekening:
B
C
A
A
D
D
Onderzijde
Onderzijde
MACHTIGINGSFORMULIER  
Ondergetekende gaat er mee akkoord dat het verschuldigde licentiegeld en eventuele administratie kosten voor de licentie reclame-uitingen op het judopak, éénmalig, wordt afgeschreven van giro of bank.  Restitutie is niet mogelijk!  
 
Het licentiegeld voor een individuele licentie bedraagt  € 100,- per licentie.
Het licentiegeld voor een team licentie bedraagt  € 250,- per licentie.
 
Ondergetekende vraagt een                                                       aan. (klik aan of omirkel uw keuze)
 
 
 
 N.B. Dit machtigingsformulier dient gelijktijdig met het correct ingevulde  inschrijfformulier toegestuurd te worden.Indien het formulier onvolledig wordt ingevuld zal de JBN administratiekosten ad € 10,-  in rekening brengen.
Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak
Handtekening:
Aanvraag licentie reclame-uitingen op het judopak
reclame op de mouw
rechtermouw
linkermouw
reclame op de broekspijp
rechter broekspijp
linker broekspijp
v o o r z i j d e
v o o r z i j d e
B
C
A
A
D
D
Onderzijde
Onderzijde
Checklist
Individuele Licentie reclameuitingen op het judopak
Albert van der Zee
Lidnummer 10176
Looptijd licentie van 07-07-2005 tot en met 30-06-2006
reclame op de mouw
rechtermouw
linkermouw
reclame op de broekspijp
rechter broekspijp
linker broekspijp
v o o r z i j d e
v o o r z i j d e
D
Onderzijde
Licentie verleend/afgewezen op 1-1-2003 door de licentiecommissie van de Judo Bond Nederland.
 
 
Albert van der Zee
Voorzitter licentiecommissie
 
Voorbeeld
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