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SAMEN STERK OVEREENKOMST 

Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, Oude Werf 84, 4691 TA, vertegenwoordigd door dhr W.L.J.J. van Leeuwen, 
voorzitter en dhr J. van Dijke, penningmeester en ondernemer, hierna genoemd Samen Sterk bedrijf 
 
Bedrijfsnaam ___________________________________________________________________________ 
Adres ___________________________________________________________________________ 
Postcode ________________  Woonplaats __________________________________________ 
Factuuradres ___________________________________________________________________________ 
Factuur-postcode ________________  Factuur-woonplaats ________________________________________  
Telefoon bedrijf ________________________________ 
Contactpersoon 
Voorletters ________________________  Naam (optioneel) __________________________   
Tussenvoegsel ________________________ Achternaam _______________________________ 

Contactpersoon  O man O vrouw Mobiel nr contactpersoon __________________________________ 

E-mailadres ___________________________________________________________________________ 
verklaren te zijn overeengekomen dat de ondernemer met de aankoop van een Samen Sterk Pakket Stichting Tholen Sterk 

wil ondersteunen: 

Samen Sterkpakket (keuze aankruisen, zoals omschreven in documentatie):  

Keuze Pakket Bedrag excl BTW Keuze A Keuze B 

 Admiraalspakket € 10.000,00   

 Kapiteinspakket € 6.500,00   

 Stuurmanspakket € 3.250,00   

 Bootsmanpakket € 1.625,00 1)  

 Wielmanspakket € 1.250,00 2)  

 Machinistenpakket € 750,00 3) 

 Matrozenpakket € 375,00 

 Vrienden van Tholen Sterk > € 150 € 

(bij keuze 1-> 10 kaarten: voor vrijdag: ……. / voor zaterdag: …….. ) 
(bij keuze 2-> 5 kaarten: voor vrijdag: ……. / voor zaterdag: …….. ) 
(bij keuze 3-> 3 kaarten: voor vrijdag: ……. / voor zaterdag: …….. ) 

Per bank betalen: O 1 deel          O 2 delen  
1e deel (na ontvangst factuur / binnen 30 dagen na ondertekening Samen Sterk-overeenkomst per bank) 

2e deel (na ontvangst factuur / uiterlijk 28 februari 2018 per bank) 

Opmerkingen:_______________________________________________________________________________  

Tegenprestatie: zoals vastgelegd in pakket-overzicht. 

Stichting Tholen Sterk is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk indien de bedrijfsnaam bovenstaand onjuist is opgeschreven, 
dit m.b.t. vermelden van uw bedrijf bij naamsvermelding en -omroeping. 
Stichting Tholen Sterk heeft het recht deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren indien het Samen Sterk bedrijf niet 
tijdig aan genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst is vereist.  
Tevens worden alle tegenprestaties nietig verklaard en is overeengekomen dat er geen rechten ontleend kunnen worden 
indien een evenement door weersomstandigheden of wettelijke overmacht niet door kan gaan. 
Het Samen Sterk bedrijf verbindt zich jegens Stichting Tholen Sterk te ondersteunen met het bovengemeld bedrag en 
genoemd bedrag over te maken per bank zoals overeengekomen en na ontvangst van een factuur. 
 
Aldus rechtsgeldig ondertekend en overeengekomen, opgemaakt te Tholen op ___________________________________ 

 (datum ondertekening) 
Handtekening Samen Sterk bedrijf Handtekening Tholen Sterk 
__________________________________________ _______________________________________________ 
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