
 

 

 
Jaar na jaar worden er duizenden honden verwaarloosd, gedumpt, 

mishandeld en gedood. 

Onze hulp is een druppel op een gloeiende plaat, maar elke 

geredde hond is er één en dat op zich is al de moeite waard. Als we 

niets doen, redden we geen enkel dier en ook dieren hebben, net als 

wij recht, op een waardig bestaan. Wij kunnen onze ogen niet 

sluiten voor dit leed, we moeten deze dieren helpen. 

Wij zijn er ons van bewust dat we de mens spijtig genoeg niet 

kunnen veranderen en dat het soms wel dweilen is met de kraan 

open, maar ieder leven dat we kunnen redden, een betere toekomst 

geven, is het waard. 

Wij zoeken daarom ook steeds naar alle mogelijke steun om dit 

waar te maken. Iedere bijdrage, klein of groot, kan een dierenleven 

veranderen. 

Wij doneren geld en goederen aan verschillende asielen in binnen-

en buitenland om te kunnen voorzien in de basisbehoeften, zoals 

voeding, medische kosten etc. 

Op onze facebook pagina kan alles op de voet gevolgd worden, wie 

een donatie heeft gedaan of wie goederen heeft geschonken, naar 

welk asiel de goederen gaan. 

Er wordt ook op gemeld, met bewijs, wanneer en hoeveel geld er is 

overgemaakt aan welk asiel. Van 19 oktober 2015 tot vandaag 

hebben we al 231240€ kunnen schenken aan hondjes in nood en 

meer dan 108500 kilo voeding . Dit was enkel mogelijk door giften 

en steun van onze sponsoren in het verleden. Om te kunnen blijven 

voorzien in die levensnoodzakelijke hulp hebben jullie nodig.  Ook 
doen wij de permanentie voor het dierenasiel in Sint Truiden. 

 

Formule All4dogs+ 
Bedrag : 5oo euro (excl BTW)* 

 Vermelding op website + 1 maand in de spotlight op de website 
 Vermelding op FB – pagina’s : All4dogs – All4dogs dogs for adoption – 

All4dogs veiling – All4dogsboutique  – Instagram  
 Vermelding op flyer bij adoptiecontracten (iedere maand) 
  Mogelijkheid plaatsten Planner in Hal/Shop  
 Sponsor T-shirt  
 Fles cava 
 1 jaar geldig vanaf ontvangst betaling en logo 

 

Formule All4dogs 
Bedrag : 200 (excl BTW)* 

 Vermelding op website  
 Vermelding op FB – pagina’s : All4dogs – All4dogs dogs for 

adoption – All4dogs veiling – All4dogsboutique  – Instagram  
 Vermelding op flyer bij adoptiecontracten (iedere maand) 
 Fles cava 
 1 jaar geldig vanaf ontvangst betaling en logo 

 

*Voor het gekozen sponsorbedrag ontvangt de sponsor een factuur van het sponsorbedrag +21%BTW 

http://www.all4dogsvzw.com/
http://www.all4dogsvzw.com/
https://www.facebook.com/All4dogs-852468091484304
https://www.facebook.com/groups/2068047683430489
https://www.facebook.com/groups/1193639931028056
https://www.facebook.com/groups/317741475360596
https://www.instagram.com/all4dogsvzw/
http://
http://https://www.instagram.com/all4dogsvzw/
https://www.facebook.com/All4dogs-852468091484304
http://
https://www.facebook.com/groups/2068047683430489
https://www.facebook.com/groups/1193639931028056
https://www.facebook.com/groups/317741475360596
https://www.instagram.com/all4dogsvzw/


 

 

 

☐Formule All4dogs+ 
Bedrag : 5oo euro (excl BTW)* 

 Vermelding op website + 1 maand in de spotlight op de website 
 Vermelding op FB – pagina’s : All4dogs – All4dogs dogs for 

adoption – All4dogs veiling – All4dogsboutique  – Instagram  
 Vermelding op flyer bij adoptiecontracten (iedere maand) 
  Mogelijkheid plaatsten Planner in Hal/Shop  
 Sponsor T-shirt  
 Fles cava 
 1 jaar geldig 

 

☐ Formule All4dogs 
Bedrag : 200 (excl BTW)* 

 Vermelding op website  
 Vermelding op FB – pagina’s : All4dogs – All4dogs dogs for adoption – 

All4dogs veiling – All4dogsboutique  – Instagram  
 Vermelding op flyer bij adoptiecontracten (iedere maand) 
 Fles cava 
 1 jaar vanaf  geldig 

 

*Voor het gekozen sponsorbedrag ontvangt de sponsor een factuur van het sponsorbedrag +21%BTW 

Ondergetekende verklaart in te stemmen met een overeenkomst tot sponsoring van de vzw All4dogs , Hasseltsesteenweg 93 in 3800 Sint-Truiden. 

Ondernemingsnummer  BE0632.479.095 

Naam Sponsor :  

Adres : 

Telefoon :                                                     Email :         

BTWnr :  

Cash of overschrijving: 

Kies uw formule 


