Partner formulier

Partner formulier
Vul hier de benodigde velden in. Mocht een invulveld een minimum aan karakters vereisen,
dan is dat aangegeven onder het invulveld. Als u klaar bent, kunt u het document opslaan door
gebruik te maken van de ‘opslaan als’ functie. Verander de naam naar iets logisch, zoals Partner_
Formulier_ORGNAAM.pdf, met als ORGNAAM de verkorte naam van de organisatie.
Dit document is ontworpen om te worden ingvuld in Adobe Acrobat Reader. Dit programma kan
worden gedownload door op het icoon hiernaast te klikken.

1 Partnertype
In sommige gevallen kan een organisatie meerdere rollen vervullen, dus meerdere rollen kunnen
worden geselecteerd.
Field Partner

Een Field Partner is een locale organisatie die het project uitvoert.

Support Partner

Een Support Partner is een organisatie die de Field Partner ondersteunt in het uitvoeren van het project.

Funding Partner

Een Funding Partner verstrekt fondsen om het project te implementeren.

2 Basisgegevens
Vul de basisgegevens van uw bedrijf hieronder in.

Volledige naam:
(75 karakters)

Verkorte naam:
Een korte organisatienaam of afkorting. Deze zal verschijnen in organisatie- en partnerlijsten. (25 karakters)

Soort organisatie:

choose your status from this dropbox
Klik het pijltje voor de lijst.

Website:
Het adres van uw website. Bijvoobeeld http://www.commonsites.net

Logo afbeelding:

Sla een afbeelding van hoge resolutie op in dezelfde map als waar u dit
formulier in opslaat. U kunt hier ook een hyperlink naar het logo invullen.
Het logo mag niet groter zijn dan 3.5 mb.
Logo URL:
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3 Contactinformatie
Contactpersoon:
Voornaam

Achternaam

E-mail:
Adres:

Postcode:

Stad:

State/region:
Facultatief

Land:
Telefoonnr:
Mob. telefoonnr:
Fax:

4 Beschrijving van de organisatie
Informatie over uw organistatie kunt u hieronder invullen.
Beschrijving:

Een korte omschrijving van de achtergrond, doelen en activiteiten van uw organisatie. (Ongelimiteerd)
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5 Bankgegevens (alleen voor Support Partners)
Bankgegevens worden niet gepubliceerd op de website, deze zijn alleen nodig voor CommonSites
om fondsen te kunnen doorspelen naar de Support Partners.
Rekeninghouder:
Adres
rekeninghouder

Naam van de rekeninghouder.
Het adres van de rekeninghouder. In de meeste gevallen staat deze op het adres van de organisatie.

Postbus:
Postcode:
Straatnaam:
Gebouwnummer:
Stad:
Land:

Rekeningnummer:
Vul hier het rekeningnummer in.

IBAN:
IBAN is een Europese standaard om invididuele rekeninghouders te identificeren in Europea.Heeft u een IBAN
nummer? Vult deze dan hier in.

Banknaam:
BIC of SWIFT:
BIC (Bank Identifier Code, soms ook SWIFT code genaamd) is gebruikt om banken te identificeren.

Bankadres.

Volledig adres van de bank - Postbus wordt niet geaccepteerd.

Postcode:
Straatnaam:
Gebouwnummer:
Stad:
Land:

Opslaan van het document
Vergeet niet dit PDF-bestand op te slaan. Klik op bestand -> opslaan als en kies een
bestandsnaam.
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