Sponsorovereenkomst Sagittarius

De ondergetekenden:
a. HandboogSportVereniging Sagittarius en haar zusterorganisatie Agon Sagitta, gevestigd en
kantoorhoudende in Emmen, in dezen vertegenwoordigd door bestuurder/schutter
___________________, hierna te noemen Sagittarius en
b. __________________________, gevestigd en kantoorhoudende te _________________
KvK_________ adres ________________ postcode _________ in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam
_________________ functie _____________, hierna te noemen de Sponsor. Gezamenlijk genoemd de Partijen.

verklaren een sponsorovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1 – Inhoud overeenkomst
1. Sponsor neemt het volgende sponsorpakket af: ________________ [naam pakket]. De Sponsor verplicht zich tot
[aanvinken]:
O a. betaling van een sponsorbedrag van ________________ in euro’s[bedrag] (exclusief BTW) per jaar. Dit
sponsorbedrag dient de Sponsor te voldoen ineens voor bedragen onder de 2.000 euro in in maximaal drie (3) gelijke
termijnen. Sagittarius draagt zorg voor tijdige facturering. (8)
O b. levering van diensten of goederen aan Sagittarius zonder daarvoor een factuur te sturen of een factuur met
significante korting.
O c. levering van wedstrijdkleding, schoeisel, tassen, trainingspakken tot een maximum van 25 sets. Deze
uitrustingsstukken worden eigendom van Sagittarius
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor [aanvinken]
O a. de duur van minimaal drie (3) jaren in geval van geldelijke prestatie, ingaande op ________________ [datum] en
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
O b. eenmalig in geval van materiele of dienstenprestatie, te leveren op ________________ [datum]
3. Partijen zullen, in geval van 1a, over beeindiging van de overeenkomst uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van
deze overeenkomst met elkaar in overleg treden of de sponsor dient een opzegging te versturen zes maanden voor
einde overeenkomst.
4. Daarvoor mag de Sponsor [aanvinken]
O wat in de het sponsorbeleid 2016 staat als tegenprestatie horende bij het gekozen sponsorpakket
O aanvullend: ________________________________________________________________
Artikel 2 – Tegenprestatie Sagittarius
Naast de communicatieve tegenprestatie van Sagittarius zoals benoemd in artikel 1, kent Sagittarius ook tegenprestaties
afhankelijke van het sponsorpakket. Deze bestaan uit [aanvinken]:
O een jaarlijkse sponsorworkshop
O maatwerk workshop voor de medewerkers van de Sponsor
O lessen boogschieten voor een specifieke groep medewerkers van de Sponsor
Artikel 3 – Overige punten
1. Sagittarius is verplicht om haar activiteiten voor zover in haar vermogen ligt zo optimaal mogelijk te verrichten met
inachtneming van alle eventueel van toepassing zijnde (inter)nationale afspraken en reglementen.
2. Sagittarius zal ernaar streven dat aan haar activiteiten een zo groot mogelijke bekendheid wordt gegeven, met name
door publiciteit via radio, televisie en gedrukte media.
3. Sagittarius draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen van
representativiteit. Sagittarius zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede
naam van de Sponsor en Sagittarius in diskrediet kunnen worden gebracht. Zij zal zulks ook van haar leden/spelers
verlangen.
4. Beide partijen zullen een vertegenwoordiger aanwijzen die als contactpersoon met betrekking tot de naleving van
deze overeenkomst zal functioneren. Voor de Sponsor is dat: ________________ [naam], ________________ [functie]
en voor Sagittarius is dat: ________________ [naam] ________________ [functie].
5. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Aldus in tweevoud overeengekomen op ________________ [datum], te ________________ [plaats],
A. Sagittarius

B. De Sponsor

________________
________________ [naam]
________________ [functie]

________________
________________ [naam]
________________ [functie]
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