Sponsorcontract
De ondertekenden:
1.

Stichting Sidecar Racingteam Smits, gevestigd op Dalkruid 62 (5731 TN) te Mierlo,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5147942 en ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A. Smits; hierna te noemen
“contractant”;
en

2.

Bedrijfsnaam:

____________________________________

Adres:

____________________________________

Postcode en Plaats:

____________________________________

Ten deze vertegenwoordigd door: ____________________________________
Hierna te noemen “sponsor”;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.
De sponsor verplicht zich jegens contractant tot:
betaling van een sponsorbedrag van € ___________ eenmalig / per jaar exclusief
BTW (€ ____________ inclusief 21% BTW)
het beschikbaar stellen van
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Betaling vindt eenmalig / jaarlijks plaats door overschrijving op bankrekening
17.80.24.503 ten name van Sidecar Racing Team Smits en onder vermelding van
“Betaling sponsorcontract”.
Het beschikbaar stellen van genoemde goederen vindt binnen de afgesproken termijn
plaats. De genoemde goederen worden daarmee eigendom van contractant.

Artikel 2.
Contractant verleent hierbij het recht aan de sponsor om onderstaande, limitatief
opgesomde communicatiemogelijkheden van Contractant aan te wenden ter
bekendmaking van sponsors naam, goederen en/of diensten. Bedoelde
communicatiemogelijkheden zijn:

Het recht op het voeren van het bedrijfslogo op het zijspan

Het recht op het voeren van het bedrijfslogo op de kleding van de teamleden

Vermelding op de website met logo en hyperlink naar bedrijfswebsite
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Sponsor is verantwoordelijk voor het (digitaal) aanleveren van het voornoemde reclame
materiaal.

Artikel 3.
Over de wijze van presentatie van de bedrijfs- , product- of merknaam van de sponsor,
zal deze steeds vooraf overleg met Contractant plegen. Contractant heeft het recht
bepaalde presentaties gemotiveerd te weigeren.

Artikel 4.
Contractant draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens hem waaraan de
naam van de sponsor is verbonden, voldoet aan de eisen van representativiteit.
Contractant zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge
waarvan de goede naam van de sponsor en Contractant kan worden geschaad.

Artikel 5.
Het is Contractant toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst
sponsor¬en/of reclameovereenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot de
in artikel 2 genoemde communicatiemogelijkheden, zonder de schriftelijke toestemming
van de sponsor.

Artikel 6.
1
2

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Het is de contractant niet toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens de mogelijkheid van
tussentijdse beëindiging als bedoeld in navolgend artikel.

Artikel 7.
1

2

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van ____ jaar, ingaande op de
datum van ondertekening van dit contract. De overeenkomst eindigt niet
automatisch door het verstrijken van de overeengekomen periode, maar eerst
door opzegging door één der partijen tegen het einde van de expiratiedatum. De
opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden. De termijn van opzegging
bedraagt tenminste 1 maand. Behoudens tijdige opzegging, loopt de
overeenkomst telkens door voor de duur van een jaar, onder gelijkblijvende
voorwaarden.
Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
a.
door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van
betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;
b.
in geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd deze
overeenkomst te continueren, daar voortzetting van deze overeenkomst de
belangen van die partij c.q. van partijen ernstig zou schaden.

Artikel 8.
1

Bij een tussentijdse beëindiging krachtens het eerste lid artikel 7.2, dient een
opzegtermijn in acht te worden genomen van 1 maand. Tussentijdse opzegging
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2

dient te geschieden bij aangetekende brief, onder vermelding van de redenen van
de beëindiging. Ingeval van tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats
van het op grond van deze overeenkomst betaald of gepresteerde.
Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet
langer zijn toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon
ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de
wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.

Artikel 9.
Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet,
zullen partijen in goed overleg tot een oplossing trachten te komen.

Artikel 10.
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een
op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of
onuitvoerbaar is, zal dit artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen
de andere onderdelen geldig blijven.
Aldus opgemaakt in tweevoud op ________________________ te Mierlo.
Ondertekening voor gelezen en goed bevonden van het bovenstaande,
Namens Contractant,

Namens sponsor,

________________________________

________________________________
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