
Grondleggers van De Ontdekfabriek:

WORD SPONSOR! 
De Ontdekfabriek



WAT IS DE ONTDEKFABRIEK? 
De Ontdekfabriek, gelegen in een voormalig Philips gebouw op het Strijp-S complex te Eindhoven, is een 
experience center, primair gericht op de doelgroep kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar. De Ontdekfabriek 
organiseert en faciliteert programma’s en evenementen die bijdragen aan sensibilisering voor techniek, 
design en innovatie bij kinderen. Talentvolle jonge (16 -24 jaar) technici en creatieven spelen een actieve 
rol om hun passie over te dragen aan kinderen. Voor het onderwijs zijn er complete lesprogramma’s van 
De Uitvinders beschikbaar.

De volgende doelen worden daarmee gerealiseerd: 
 
 • besef belang techniek, design en innovatie als pijlers van de samenleving 
 • bewustwording bij jongeren van eigen talenten en interesses 
 • meer instroom van leerlingen voor technische en creatieve opleidingen 
 • een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
 

De Ontdekfabriek werkt samen met Onderwijsinstellingen (TU/e, Fontys Hogescholen, SUMMA College, 
Design Academy), Overheid (Gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant) en een groot aantal  
bedrijven. 
 
De Ontdekfabriek is actief op zoek naar bedrijven die sponsor willen worden. Afhankelijk van het sponsor-
pakket waarvoor wordt gekozen krijgen deze bedrijven privileges zoals een vermelding op onze website, 
uitnodigingen voor evenementen en vrijkaartjes voor De Ontdekfabriek. 

 

In onderstaand formulier kunt u aangeven sponsor te worden of uw bestaande contract te verlengen.  
 
U kunt reageren door het invullen en opsturen van onderstaand formulier. 
Dit kan naar onderstaand adres:  
 
Stichting de Ontdekfabriek 
Torenallee 22 
5617 BD Eindhoven 

Contact Stichting De Ontdekfabriek 
Chris Voets
chris@deontdekfabriek.nl
06-46382777

P.S. Wilt u nog meer bereik? Sponsor dan ook De Uitvindfabriek in Breda en/of De Ontdekhal in Utrecht. 
U ontvangt dan 15% korting op het totale sponsorbedrag. 
 



SPONSORVERKLARING DE ONTDEKFABRIEK 
Ondergetekende verklaart namens diens organisatie De Ontdekfabriek te ondersteunen en heeft in  
onderstaande tabel aangekruist wat diens bijdrage(n) zijn.  

□ Sponsorpakket Rietveld: jaarlijkse financiële bijdrage 1.000 euro.  
Tegenprestaties: Naamsvermelding “met dank aan” rubriek op website www.deontdekfabriek.nl.  
Ontvangst uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen. Ontvangst 20 vrijkaartjes.  

□ Sponsoring De Uitvinders: jaarlijkse financiële bijdrage 2.500 euro.  
Uw logo wordt vermeld op de www.deuitvinders.com met link naar uw website. U krijgt een actieve rol 
in jurering tijdens de prijsuitreiking van De Uitvinderswedstrijd. Ontvangst uitnodigingen voor netwerk-
bijeenkomsten/evenementen. Ontvangst 20 vrijkaartjes De Ontdekfabriek. Vermelding in nieuwsbrief. 
Minimaal 1 social media uiting.  

□ Sponsorpakket Huygens: jaarlijkse financiële bijdrage 2.500 euro.  
Tegenprestaties: Logovermelding op www.deontdekfabriek.nl met link naar website bedrijf. Ontvangst 
uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen. Logovermelding in Ontdekfabriek. Ontvangst 
50 vrijkaartjes. Minimaal 1 social media uiting.  

□ Invented by All: jaarlijkse financiële bijdrage 3.500 euro / 5.000 euro* 
Tegenprestaties: Uitvoeren Invented By All project met kinderen van uw personeel of met 3 school-
klassen. Eigen pagina op website. Volledig bezoek van een dagdeel met film en workshops aan  
De Ontdekfabriek door de winnende schoolklas óf 30 vrijkaartjes voor De Ontdekfabriek voor uw  
medewerkers. Minimaal 1 social media uiting.

□ Sponsorpakket Stevin: jaarlijkse financiële bijdrage 5.000 euro.  
Tegenprestaties: Logovermelding op www.deontdekfabriek.nl met link naar website bedrijf. Ontvangst 
uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen. Logovermelding in Ontdekfabriek.  Artikel op 
website en LinkedIn pagina van De Ontdekfabriek. Gratis gebruik ruimte De Ontdekfabriek gedurende 
maximaal 1 dag per jaar. Ontvangst 100 vrijkaartjes. Minimaal 3 social media uitingen.  

□ Sponsorpakket Da Vinci: jaarlijkse financiële bijdrage 10.000 euro.  
Tegenprestaties: Vermelding op alle uitingen van De Ontdekfabriek. Ontvangst uitnodigingen voor net-
werkbijeenkomsten/evenementen, gelegenheid om eigen uitnodigingen te versturen.  Artikel op website 
en LinkedIn pagina van De Ontdekfabriek. Gratis gebruik ruimte De Ontdekfabriek gedurende maximaal 2 
dagen per jaar. Ontvangst 250 vrijkaartjes. Minimaal 5 social media uitingen. 

 

□ Hoofdsponsor: bijdrage en tegenprestaties in overleg. 

□ Optioneel*: Logovermelding op www.deontdekfabriek.nl met link naar website bedrijf. Ontvangst  
uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen. Logovermelding in Ontdekfabriek. Artikel op 
website en LinkedIn pagina van De Ontdekfabriek. Ontvangst 100 vrijkaartjes voor publieksbezoek aan De 
Ontdekfabriek. Minimaal 3 social media uitingen/interacties.
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AFSPRAKEN
Ruimte voor aanvullende afspraken: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 De contractduur voor bovenstaande sponsoring is (Graag gewenste optie aankruisen): 

□ 1 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract. 

□ 2 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract. 

□ 3 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract. 
 

Na bovenstaande periode eindigt onderhavige overeenkomst van rechtswege tenzij beide partijen 
expliciet een contractverlenging overeenkomen. 
 
 
 
Voor akkoord voor bovenstaande afspraken tekent: 
 
 
 
 
Bedrijfsnaam: 
 
 
Adres: 
 
 
PC/Plaats: 
 
 
Contactpersoon:  
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Datum: __________________________Plaats: ___________________________ 
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