Sponsorovereenkomst
<datum>

De ondergetekenden:
A. Stichting Dierenopvang Koningen, gevestigd te Balkbrug, Maatschappijwijk 15 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59329270, volgens haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam bestuurslid> , hierna te noemen ‘de gesponsorde',
en;
B. <naam van onderneming die als sponsor optreedt>, gevestigd te <plaats>, <adres> en ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <NUMMER>, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen 'de sponsor'.
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Inleidende bepalingen
Artikel 1 (aard en inhoud)
De gesponsorde verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart dit recht van de gesponsorde te
aanvaarden, om de in artikel 6 genoemde mogelijkheden van de gesponsorde aan te wenden ter
bekendmaking/promotie van sponsors naam, producten en/of diensten.
Artikel 2 (duur en verlenging)
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van <3 jaar>, ingaande op <datum> en derhalve
eindigend op <datum>. De overeenkomst houdt na het verstrijken van de overeengekomen periode op.
Circa 3 maanden voor de einddatum zal er op initiatief van de gesponsorde contact worden opgenomen
met de sponsor voor een eventuele verlenging. Uiteraard staat het de sponsor te allen tijde vrij om op
eigen initiatief contact op te nemen met gesponsorde voor een eventuele tussentijdse verlenging. Bij een
verlenging wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld.
Artikel 3 (tussentijdse beëindiging)
Deze overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd indien de wederpartij failliet
gaat, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
Tussentijdse opzegging dient te geschieden per aangetekende brief onder vermelding van de reden.
Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie plaats hetgeen
krachtens deze overeenkomst al is betaald of gepresteerd.
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Verplichtingen van de sponsor
Artikel 4 (sponsorbedrag)
De sponsor verplicht zich tot betaling van het sponsorbedrag van <€ 120,00> exclusief btw per jaar
(termijn van 12 maanden) voor de periode van deze overeenkomst.
Artikel 5 (niet overdraagbaarheid)
Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst, zonder toestemming van de
gesponsorde, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Verplichtingen van de gesponsorde
Artikel 6 (prestaties gesponsorde)
De gesponsorde zal in het kader van deze overeenkomst de volgende prestaties verrichten voor de
sponsor:
1. Vermelding van logo/naam sponsor op website gesponsorde met link naar website sponsor onder
rubricering ‘bedrijfsdierenvrienden’.
2. Vermelding van logo/naam sponsor via banner op website gesponsorde.
3. Vermelding van sponsor op fysieke locatie gesponsorde op het ‘bedrijfsdierenvrienden’ bord.
4. Tenminste 2 x per jaar social media bericht van sponsoring door gesponsorde.
5. De mogelijkheid bieden om aanwezig te zijn bij activiteiten voor zover dit maatschappelijk
verantwoord is.
De vermeldingen onder punt 1 en 2 zoals hierboven aangegeven worden zo spoedig mogelijk na
aanlevering van de daarvoor benodigde bestanden / gegevens geplaatst.
De vermelding onder punt 3 zoals hierboven aangegeven wordt zo spoedig mogelijk na aanlevering van de
daarvoor benodigde bestanden / gegevens ingevuld maar kan door de eventuele opmaak hiervan maximaal
3 maanden duren.
Sponsor ontvangt tijdig bericht van gesponsorde van de bij punt 5 aangegeven activiteiten waarbij sponsor
wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Indien mogelijk zal er een gezamenlijke
bedrijfsdierenvrienden stand aanwezig zijn.
Artikel 7 (representativiteit)
De gesponsorde draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, voldoet
aan de eisen van representativiteit passend bij de aard van haar organisatie. De gesponsorde zal zich
onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor in
diskrediet kan worden gebracht.
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Overige Bepalingen
Artikel 8 (facturatie)
Facturatie van het overeengekomen sponsorbedrag geschiedt telkens per 12 maanden. Bij aanvang van de
overeenkomst zal gesponsorde een factuur sturen aan de sponsor voor de eerste periode van 12 maanden.
Voor de opvolgende termijnen van telkens 12 maanden zal gesponsorde in de maand voorafgaande aan de
nieuwe termijn een factuur sturen. Facturatie geschiedt zonder btw.
Artikel 9 (tekortkoming)
In geval van niet nakoming door één van de partijen van één of meer verplichtingen krachtens deze
overeenkomst heeft de wederpartij het recht om na een ingebrekestelling de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10 (beëindiging)
Na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht welke reden, zal het partijen niet langer zijn
toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te
oefenen.
Artikel 11 (geschillen)
Partijen zullen zich inspannen om geschillen die mochten ontstaan aangaande deze overeenkomst, in
eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Mochten deze inspanningen niet leiden tot een oplossing
dan kan het geschil in tweede instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij tussen
partijen een andere wijze van conflictoplossing, zoals mediation of arbitrage, schriftelijk wordt
overeengekomen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dit bij de wederpartij
duidelijk aangeeft.
Artikel 12 (toepasselijk recht)
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Deze overeenkomst dient door beide partijen te zijn ondertekend.
<organisatie die wordt gesponsord>

Stichting Dierenopvang Koningen

Datum; ________________________

Datum; ________________________

________________________________

_______________________________

Naam;
Functie;
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Contactgegevens Stichting Dierenopvang Koningen
Adres;

Maatschappijwijk 15

Postcode / plaats;

7707 SG BALKBRUG

Telefoonnummer;

0523 235921

E-mail adres;

info@dierenopvangkoningen.nl

Website;

www.dierenopvangkoningen.nl

Contactpersoon overeenkomst;

<naam>

Contactgegevens sponsor
Naam bedrijf;

<naam bedrijf>

Adres;

<adres>

Postcode / plaats;

<pc plaats>

Telefoonnummer;

<telnr>

E-mail adres;

<e-mail adres>

Website;

<website>

Contactpersoon overeenkomst;

<naam>, <functie>

Overige informatie;

<nvt> of <invullen>
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