Samarbeidsavtale
vedrørende innsamlingsbokser

____________________________________________
samarbeidspartner

FORMÅL
Samle klær og tekstiler for å skaffe
inntekter til bistandsprosjekter innen

Skole • Helse • Vann
skolehelsevann.no

1
Avtalen løper fra dato for underskrift. Gjensidig oppsigelsestid er tre måneder. NLM Miljø kan omplassere boksene ved
endrede forutsetninger.

2
Avtalen omhandler ____ plasser med ____ bokser på følgende
adresse(r):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Plasseres slik at det sikres fremkommelighet for nødetatene.
Plasseres der hvor det ikke legges snø om vinteren.
Samarbeidspartner besørger snømåking rundt boksene
slik at giver får utrettet givergleden.
E-post

3

budnesseter@nlmmiljo.no

Innsamlede varer anses som NLM Miljø´s eiendom når giver har
lagt varen i innsamlingsboksen.
Dato _____________ Sted _______________________________

____________________________________
NLM Miljø
____________________________________
Samarbeidspartner

Telefon

___________________________
Signatur samarbeidspartner

___________________________
Signatur NLM Miljø

org.nr: _____________________

org.nr: 988997943

40 41 28 32

____________________________
NLM Miljø
___________________________
Samarbeidspartner

NLM Miljø er ansvarlig for regelmessig tømming av boksen(e). Tømming og orden rundt boksen
kan utføres av underleverandører. Boksene er utstyrt med sensor. NLM Miljø er positiv til
samlokalisering med andre innsamlingsaktører slik at det blir enkelt for giver.

SAMARBEIDSAVTALE 06-2018

Mellom NLM Miljø og

Utvidet avtale for samfunnsansvar (CSR) gjennom sponsing av innsamlingsbokser
All virksomhet med ideelle formål har administrative og
operative kostander. For å holde kostandene så lave som mulig
– slik at mer penger skal komme prosjektene og trengende
til gode – ber vi om litt ekstra støtte. Sammen får vi til mer.
Vi blir veldig glad om du gir et økonomisk bidrag til en
innsamlingsboks som vil gi inntekter i mange år framover.
Sponsor kan gjerne kommunisere sitt utvidete samfunnsansvar
gjennom miljø- og samfunnsbidrag i bedriftens årsrapport og på
bedriftens hjemmesider.
Sponsor får etter eget ønske firmalogo med sponsing på
innsamlingsboksen, synlig i front inntil 10 x 10cm
Logo sendes NLM miljø.
Sponsoravtalens virketid er 5 år.

JA! Vi vil hjelpe! Vi sponser NLM Miljø med ____ antall innsamlingsbokser a kr 5000.Sponsors navn: ___________________________ 		

Jeg vil faktureres via:

E-post: __________________________________		

EHF faktura (org.nr): _______________________________

Tlf.: _____________________________________		

Ev. fakturaadresse: ________________________________

				
					

________________________

						Sted og dato
_______________________					_______________________
Signatur - Sponsor						

Signatur - NLM Miljø

Om NLM Miljø
NLM Miljø AS skal samle inn brukte klær og tekstiler i Norge for salg i
NLM Gjenbruk sine butikker og for eksport til andre land.
MILJØBIDRAG

SAMFUNNSBIDRAG

• Reduserer forbruk av nye klær ved å gjøre brukte
klær tilgjengelig i markedet.

• Overskuddet går til NLM sitt bistands- og diakonale
arbeid (se skolehelsevann.no)

• Fra avfall til ressurs - reduserer avfall ved å gjøre
gjenbruk og materialgjenvinning mulig

• Økt miljøinnsats blant forbrukere gjennom å
tilrettelegge for et alternativ til å kaste brukte klær

• Motvirker ressursknapphet globalt

• Samfunnsansvar i verdikjeden i tråd med internasjonale
anerkjente prinsipper og retningslinjer

NLM Miljø AS er 100% eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

www.nlmmiljo.no

