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SPONSORCONTRACT 

 

De ondergetekenden: 

 

De binnensport verenigingen 

• De Bereshuttle, gevestigd te Benschop en ingeschreven in het Verenigingsregister van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40481566 volgens haar 
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur: 

• De Benschopse Gymnastiekvereniging, gevestigd te Benschop en ingeschreven in het 
Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 
40481568 volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur: 

• Stichting Omnisport Benschop, gevestigd te Benschop en ingeschreven in het 
Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 
30271606 volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur: 

• Benschopse Volleybal vereniging BEVOC, gevestigd te Benschop en ingeschreven in het 
Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 
40481567 volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur: 

 

hierna te noemen: “de verenigingen" 

 

en 

 

Bedrijf..... gevestigd te Benschop.............. en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te            onder nummer             ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door .............., directeur/eigenaar 

 

hierna te noemen: “de sponsor". 

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

 

  



 

20 februari 2013  Blad 2 van 5 

Toepasselijke bepalingen 

Artikel 1 

1. Wijzigingen in de in dit artikel bedoelde bepalingen, besluiten en regelingen, zullen tussen 
partijen van kracht zijn na vernieuwing of na - al dan niet - stilzwijgende verlenging van 
deze overeenkomst. 

2. Deze overeenkomst treedt in werking, na ondertekening door beide partijen 
3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 2 

1. De vereniging verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart dit recht van de 
vereniging te aanvaarden, om de communicatiemogelijkheden van de vereniging welke 
voortvloeien uit de beoefening van de binnensport aan te wenden ter bekendmaking van zijn 
bedrijf-, product- of merknaam, respectievelijk van goederen en/of diensten. 

2. Onder communicatiemogelijkheden worden in deze overeenkomst begrepen: het ter 
beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van een reclamebanner. 

3. Deze overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van welzijn en bekostiging trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten voor de verenigingen. 

Artikel 3 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan in het jaar 2013, voor de tijd van 1 jaar, vanaf d.d…… 
en eindigend op d.d….. 2014. 

2. De overeenkomst kan twee maanden voor de vervaldatum met vermelding van de reden 
schriftelijk worden opgezegd. 

3. In geval van een tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 2, vindt geen teruggave plaats 
van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresenteerd, onverminderd het 
recht van de wederpartij om nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding te vorderen. 

4. Na het verstrijken van het in dit contract vermeldde tijdvak zal het contract stilzwijgend 
verlengd worden met iedere keer 1 jaar tot schriftelijke opzegging van het contract door 
“sponsor” met in acht neming van de opzegtermijn. 
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Verplichtingen van de sponsor 

Artikel 4 

1. De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van: € 175,00 (geen BTW) per 
jaar, tot opzegging door een van de partijen. 

2. De ontwerp-, aanschaf- en installatiekosten van de banner komen voor rekening van de 
sponsor. Hij verplicht zich deze bij de eerste factuur van het sponsorbedrag te voldoen. 

3. De sponsor verplicht zich de betaling van het sponsorbedrag en eventuele eenmalige kosten 
binnen 4 weken na ontvangst van de factuur te voldoen. 

4. Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
aan derden over te dragen. 

5. De sponsor onthoudt zich van inmenging in het beleid van de vereniging. 

  

Verplichtingen van de verenigingen 

Artikel 5 

1. De vereniging verplicht zich de sponsorbanner zichtbaar te tonen in sporthal “De Bosrand”, 
te Benschop. 

2. De vereniging verplicht zich eenmaal per jaar een factuur te zenden betreffende het 
sponsorbedrag voor de volgende termijn. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Benschop op 8 december 2012 

 

de verenigingen         de sponsor 
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Bijlage 1 

 

Verdeling opbrengsten sponsorbanners 

De verenigingen stellen de sponsor in de gelegenheid om zelf vast te stellen aan welke 
vereniging(en) de opbrengst van de sponsorborden in het eerste jaar ten goede komt. 

In de onderstaand overzicht mag de sponsor aangeven aan welke vereniging(en) de opbrengst van 
zijn sponsorbanner(s) in het eerste jaar ten goede komt. 

 

Maak uw keuze: 

1.Badminton vereniging De Bereshuttle   voor  .. % 

2.Benschopse Gymnastiekvereniging   voor  ..    % 

3.Stichting Omnisport Benschop    voor  ..   % 

4.Volleybalverenging Bevoc     voor  .. % 

• Het 2e en 3e jaar wordt de opbrengst van de sponsorborden verdeeld naar het gebruik per 
jaar van sporthal “De Bosrand”, te Benschop. 

• Bij een langere duur van de overeenkomst is de verdeling als in het 2e  en 3e jaar. 
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Bijlage 2 

 

Kostenoverzicht sponsorbanner 

 

Aanschafkosten sponsorbanner (2013)  eenmalig  ca. € 220,00 (excl. BTW) 

Ontwerpkosten sponsorbanner (i.v.t)   eenmalig  € 47,00 / uur (excl. BTW) 

Installatiekosten sponsorbanner in sporthal  eenmalig  Beursvloer BEVOC 

Sponsorbedrag sponsorbanner    per jaar  € 175,00 (zonder BTW) 

 

 

• De sponsor levert zelf een digitaal ontwerp aan voor de banner 

• Wordt het ontwerp gemaakt door de leverancier van de banner, dan komen de 
ontwerpkosten á € 47,00/uur ten laste van de sponsor. 

• De afmetingen van de banner zijn 200x80 cm (bannermaat) 
• De verzending van de facturen wordt verzorgd door volleybalvereniging BEVOC. 

 

Voorbeeld: Sponsorkosten over een periode van 3 jaar 

    
Aanschafkosten sponsorbanner  € 220,00 excl. BTW 

Ontwerpkosten              € 47,00/uur optioneel € 94,00 excl. BTW 

Sponsorbedrag per jaar  € 175,00 3 jaar  € 525,00 geen BTW 

    

Totaalkosten over 3 jaar  € 839,00  

    

Kosten per jaar  € 279,67  


