Dank u wel dat u geïnteresseerd bent in het cadeau doen van de sponsoring
van één van onze dieren voor de periode van één jaar. Op dit formulier staan
de prijslijst en de voorwaarden voor sponsoring. Indien u nog vragen heeft
kunt u altijd mailen naar info@kbdepijp.nl.
Prijslijst sponsoring van een dier per jaar
Diersoort

Prijs

Rat/degoe/gerbil*

€ 5,-

Konijn klein/cavia*

€ 10,-

Schildpad/salamander/goudvis/klauwkikker

€ 10,-

Voliére vogels/parkieten*

€ 15,-

Kip/parelhoender

€ 15,-

Vlaamse reus

€ 20,-

Gans/eend

€ 20,-

Pauw

€ 25,-

Kat

€ 30,-

Geit/schaap

€ 35,-

Varken

€ 40,-

Pony/ezel

€ 50,-

* Ratten, degoe’s, gerbils, volière vogels, parkieten en cavia’s worden per groep
financieel gesponsord

Voorwaarden:
● Het betreft een financiële adoptie: het dier blijft dus in bezit van de kinderboerderij en
u (hierna te refereren als: de schenker) en degene die u de sponsoring cadeau
doet (hierna te refereren als: de ontvanger) hebben geen extra rechten op het dier
anders dan in de hier vermelde voorwaarden staat omschreven
● De adoptie is voor 1 jaar en loopt daarna automatisch af
● Indien de ontvanger na 1 jaar zelf een dier wilt gaan sponsoren kan hij/zij dit via de
website doen: www.kinderboerderijdepijp.nl
● De ontvanger ontvangt eenmalig een certificaat waarop staat:
○ Het dier welke gesponsord wordt met naam en foto van het dier
○ Het logo van de kinderboerderij
○ Datum van sponsoring (vanaf betaaldatum)*
○ De naam van degene die u de sponsoring cadeau doet
○ Informatie over het dier (zoals leeftijd, diersoort, evt. ras, etc.)
* Na ontvangst van betaling via overschrijving d.m.v. facturering gaat de sponsoring direct in
en ontvangt de ontvanger van de sponsoring rond het einde van de maand waarin u betaald
heeft het certificaat van het dier dat gesponsord wordt.
●

Tevens ontvangt degene die de sponsoring cadeau heeft gekregen:
○ Eenmalig een update over het dier en of hij/zij nog bijzondere dingen heeft
meegemaakt (bv nieuw maatje, drachtig, heuglijke momenten)
○ Bij overlijden van het dier een persoonlijk bericht en de keuze een ander dier
te gaan sponsoren van dezelfde diersoort

Sponsoring definitief maken
● Om de sponsoring definitief te maken dient u het volgende te doen:
○ Het digitale aanmeldformulier invullen
○ Betaling geschiedt via facturering; na aanmelding ontvangt u z.s.m. een
factuur en formulieren waarop u de eigen gegevens dient in te vullen en de
gegevens van de ontvanger. Ook kunt u daar aangeven welk dier/welke
dieren u ter sponsoring cadeau wilt doen
○ Nadat zowel het aanmeldformulier als het machtigingsformulier compleet zijn
ingevuld en de betaling bij ons binnen is, is de sponsoring definitief

