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Model sponsorovereenkomst
Voorbeeld summiere sponsorovereenkomst

Sponsorovereenkomst
De ondergetekenden:
De sportclub [naam sportclub] , gevestigd te [adres sportclub], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en
functie vertegenwoordiger van de sportclub],
hierna te noemen “de sportclub”
en,
De [Vennootschap/Maatschap/Stichting/Vereniging]. [naam sponsor] gevestigd te [adres sponsor], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam en functie vertegenwoordiger],
hierna te noemen “de sponsor”.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1 AARD EN INHOUD
De sponsor zal de sportclub sponsoren door middel van de hieronder opgesomde mogelijkheden: [Verwijder de
sponsoruitingen die niet van toepassing zijn of pas de omschrijving aan]
Tegenprestatie van de sportclub
Verbinden bedrijfsnaam aan de [sportclub of het eerste team]

Prestatie van de sponsor

Vermelding bedrijfsnaam en logo op wedstrijdkledij sportclub

*

Vermelding op website sportclub met logo en hyperlink

*

Advertentie in het clubblad (volledige, halve of kwart pagina)

*

Vlag/spandoek/reclamebord bij webstrijden/trainingen. Materiaal wordt geleverd
door sponsor.

*
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Vermelding sponsornaam met logo op strooibriefjes, mails en uitnodigingen
(max. 5 sponsors)
Vermelding sponsornaam met logo op affiches (max. 5 sponsors)

*

Sponsor mag producten verkopen op evenementen, namelijk [specifiek product]

*

Sponsor mag promotie maken voor zijn product op evenementen, door middel
van [demonstratie, flyers, coupons,…]
De sponsor krijgt op evenementen ontvangstmogelijkheden ter beschikking,
namelijk [aantal tribuneplaatsen, apart lokaal,…]
…

*

*

*
*

* Omschrijf de prestatie van de sponsor :
- bedrag per seizoen, voor x aantal seizoenen of
- omschrijving van de gesponsorde goederen of diensten.
ARTIKEL 2 DUUR
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van [duur periode] ingaande op [aanvang periode] en
eindigende op [einde periode].
ARTIKEL 3 SPONSORBEDRAG
De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder artikel 1 overeengekomen sponsorbedrag, namelijk
[overeengekomen bedrag] euro, of tot het leveren van de overeengekomen goederen of diensten.
ARTIKEL 4 SLOTBEPALING
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in
de geest van de doelstellingen van de sportclub tot een oplossing trachten te komen.
Overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, [datum]
De sponsor,
[naam vertegenwoordiger]
[functievertegenwoordiger]
[handtekening vertegenwoordiger]

Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be www.vlaamsesportfederatie.be

De sportclub,
[naam vertegenwoordiger]
[functie vertegenwoordiger]
[handtekening vertegenwoordiger]
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Voorbeeld uitgebreide sponsorovereenkomst

Sponsorovereenkomst
De ondergetekenden:
De sportclub [naam sportclub] , gevestigd te [adres sportclub], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en
functie vertegenwoordiger van de sportclub],
hierna te noemen “de sportclub”
en,
De [Vennootschap/Maatschap/Stichting/Vereniging]. [naam sponsor] gevestigd te [adres sponsor], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam en functie vertegenwoordiger],
hierna te noemen “de sponsor”.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1 AARD EN INHOUD
De sponsor zal de sportclub sponsoren als [hoofdsponsor / cosponsor / lid van de businessclub / …] door middel
van de hieronder opgesomde mogelijkheden: [Verwijder de sponsoruitingen die niet van toepassing zijn of pas
de omschrijving aan]
Tegenprestatie van de sportclub
Verbinden bedrijfsnaam aan de [sportclub of het eerste team]

Prestatie van de sponsor

Vermelding bedrijfsnaam en logo op wedstrijdkledij sportclub

*

Vermelding op website sportclub met logo en hyperlink

*

Advertentie in het clubblad (volledige, halve of kwart pagina)

*

Vlag/spandoek/reclamebord bij webstrijden/trainingen. Materiaal wordt geleverd
door sponsor.
Vermelding sponsornaam met logo op strooibriefjes, mails en uitnodigingen
(max. 5 sponsors)
Vermelding sponsornaam met logo op affiches (max. 5 sponsors)

*
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*

*
*
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Sponsor mag producten verkopen op evenementen, namelijk [specifiek product]

*

Sponsor mag promotie maken voor zijn product op evenementen, door middel
van [demonstratie, flyers, coupons,…]
De sponsor krijgt op evenementen ontvangstmogelijkheden ter beschikking,
namelijk [aantal tribuneplaatsen, apart lokaal,…]
…

*
*
*

* Omschrijf de prestatie van de sponsor :
- bedrag per seizoen, voor x aantal seizoenen of
- omschrijving van de gesponsorde goederen of diensten.
ARTIKEL 2 DUUR EN OPZEGGING
§ 1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van [duur periode] ingaande op [aanvang periode] en
eindigende op [einde periode].
§ 2 De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege ophouden. Na
beëindiging van deze overeenkomst, door welke partij ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om
rechten, in deze overeenkomst vastgelegd, uit te voeren.
ARTIKEL 3 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
§ 1 Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de navolgende gevallen:
- Door elke partij die een faillissement ondergaat, uitstel van betaling aanvraagt bij de rechtbank, dan wel
ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
- In geval dat (één der) partijen in redelijkheid deze overeenkomst niet kan voortzetten of de voortzetting
de belangen van die partij/partijen ernstig zou schaden.
§ 2 Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen van de tussentijdse
beëindiging. Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen terugvordering plaats van
het op grond van deze overeenkomst betaalde of gepresteerde.
ARTIKEL 4 SPONSORBEDRAG
De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder artikel 1 overeengekomen sponsorbedrag, namelijk
[overeengekomen bedrag] euro, of tot het leveren van de overeengekomen goederen of diensten.
ARTIKEL 5 NIET OVERDRAAGBAARHEID
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen.
ARTIKEL 6 PRESENTATIE
Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor dient te
geschieden, zal de sportclub steeds vooraf overleg met hem plegen. Presentatie buiten het sportieve optreden
van de sportclub is slechts toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van de sponsor.
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ARTIKEL 7 NAAMWIJZIGING (in geval van titelsponsoring)
§ 1 [De sportclub / het standaardteam] zal gedurende de looptijd van de overeenkomst worden genoemd; [naam
van de sportclub / het standaardteam]
§ 2 De sportclub, in het bijzonder haar bestuursleden, officials en spelers (van het standaardteam) zullen zich
zoveel mogelijk van de in het eerste lid aangegeven naam moeten bedienen.
§ 3 De sportclub verplicht zich om de nieuwe naam duidelijk te vermelden op alle attributen en/of
uitrustingsstukken die haar standaardteam te gebruikt, zoals bedoeld en omschreven in artikel 1 van deze
overeenkomst. De vermelding dient te gebeuren op een met de sponsor overeen gekomen wijze en voor zover
door de sponsor gewenst.
ARTIKEL 8 REPRESENTATIE
De sportclub draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan ook, voldoet aan de
eisen van representativiteit. De sportclub zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge
waarvan de goede naam van de sponsor en de sportclub in diskrediet kunnen worden gebracht.
ARTIKEL 9 SLOTBEPALING
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in
de geest van de doelstellingen van de sportclub tot een oplossing trachten te komen.
ARTIKEL 10 EXCLUSIVITEIT
De sportclub verplicht zich ertoe om de sponsor sector exclusiviteit te garanderen. De sportclub mag geen
sponsoring aangaan met sectorgenoten van de sponsor, namelijk [sector van de sponsor], zonder schriftelijke
toestemming van de sponsor.
Overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, [datum]
De sponsor,
[naam vertegenwoordiger]
[functievertegenwoordiger]
[handtekening vertegenwoordiger]
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De sportclub,
[naam vertegenwoordiger]
[functie vertegenwoordiger]
[handtekening vertegenwoordiger]
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