
 
 
 
 
 

 
 

Partnerplan Dierentehuis 's-Hertogenbosch e.o. 
 
Mogelijkheden 
 

Het partnerplan van Dierentehuis 's-Hertogenbosch kent diverse mogelijkheden voor bedrijven, 
organisaties om ons financieel te ondersteunen. Er bestaan drie classificaties, met een beperkte 
beschikbaarheid én een daaraan gekoppeld bedrag. Particulieren adviseren wij een periodieke- of 
fiscale gift te doen, maar mogen ook partner of vriend worden.. 
 

Classificatie Aantal beschikbaar Bedrag1 

Hoofdpartner 1 €5.000 

Partner 4 €1.000 

Vriend 50 €250 

 

1. Genoemde bedragen gelden voor de periode van 1 jaar (géén automatische verlenging) en zijn exclusief 21% BTW 
 

 
Tegenprestaties 
 

Als tegenprestatie bieden wij onze partners en vrienden een pakket met diverse naamsvermeldingen 
(inclusief logo). Dit betreft fysieke vermeldingen in de vorm van borden in het hoofdgebouw, het terrein, 
de paviljoens, de verblijven (bijlage 1). Daarnaast worden alle partners en vrienden op de website van 
het Dierentehuis vermeld (bijlage 2). 
 

Vermelding / Classificatie Hoofdpartner5 Partner5 Vriend5 

Hoofdingang √   

Ingang hoofdgebouw √ √  

“Partnertree” in hoofdgebouw √ √ √ 

Honden- of kattenpaviljoen2  √  

Hondenverblijven (buitenzijden)3 €250 €250 €250 

Kattenverblijven (binnenzijde)3 €350 €350 €350 

Overzicht op website √ √ √ 

Logo op website4 √   

 

2. In totaal zijn er 3 hondenpaviljoens en 1 kattenpaviljoen beschikbaar voor een naamsvermelding (inclusief logo). Afhankelijk 
van de beschikbaarheid heeft een partner een vrije keus om zijn/haar naam op één van de paviljoens te laten vermelden. 

 

3. In totaal zijn er 12 hondenverblijven en 7 kattenverblijven beschikbaar voor een naamsvermelding (inclusief logo). Een 
vermelding is facultatief en is alleen beschikbaar voor bestaande partners en vrienden (maximaal 1 per classificatie) geldt voor 
een periode van 1 jaar (géén automatische verlenging). Afhankelijk van de beschikbaarheid heeft een partner of vriend een vrije 
keus om zijn/haar naam op één van de paviljoens te laten vermelden. 

 

4. Het logo van de hoofdpartner wordt in de menubalk op de website van het Dierentehuis vermeld. Deze wordt voorzien van een 
link naar de website van de hoofdpartner of een webpagina naar keuze. Het logo zal statisch geplaatst worden. Dat wil zeggen 
dat er geen gebruik van Flash of animated GIF kan worden gemaakt. 
 

5. Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW 



Bijlage 1: Fysieke vermeldingen Dierentehuis 
 

 

Ingang terrein 
 

 

Ingang hoofdgebouw 

 

Boom wachtruimte 
 

 

Paviljoen 

 

Hondenkennel 
 

 

Kattenverblijf 

 



Bijlage 2: Vermelding website Dierentehuis   
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