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BRABANTSE OFFROAD MODELBOUW BAAN
Sponsorcontract

(invullen in blokletters, a.u.b.)

Ondergetekenden;
A

De volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging ‘Brabantse Offroad Modelbouw Baan’ gevestigd
te Huijbergen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder
nummer 20168337, volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
____________________________________________(naam functionaris),
hierna te noemen ‘de vereniging’ en

B

De
____________________________________________(naam sponsor),
gevestigd te
____________________________________________(plaatsnaam),
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te
____________________________________________(plaatsnaam)
onder nummer
____________________________________________(inschrijfnummer),
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
____________________________________________(naam functionaris),
hierna te noemen ‘de sponsor’, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 (Aard en Inhoud)
De vereniging verleent hierbij tegen betaling van een sponsorbedrag het recht aan de
sponsor, die verklaart dit recht van de vereniging te aanvaarden, om
communicatiemogelijkheden van de vereniging, welke voortvloeien uit haar
sportbeoefening, aan te wenden ter bekendmaking van diens naam, goederen en/ of
diensten. Het sponsorbedrag wordt in artikel 4 en 6 gespecificeerd; de communicatie- mogelijkheden,
waarop deze overeenkomst betrekking heeft, worden in artikel 4 gespecificeerd.
Artikel 2 (Looptijd)
Deze overeenkomst wordt m.i.v.
____________________________________________(datum)
aangegaan tot 1 januari aan staande en word jaarlijks op 1 januari stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Artikel 3 (Beëindiging)
Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen door dit schriftelijk aan de
wederpartij kenbaar te maken uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar. Het sponsorcontract zal
dan de laatste dag van het lopende kalenderjaar beëindigd worden. Indien de opzegging later dan 30 november
van het lopende kalenderjaar aan de wederpartij wordt doorgegeven, dan zal het sponsorcontract op de laatste
dag van het daaropvolgende kalenderjaar beëindigd worden. In geen geval, vinden er gehele of gedeeltelijke
restituties plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. Na beëindiging van deze
overeenkomst, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon
ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen.

Bezoekadres: : Brabantse Offroad Modelbouw Baan,Heistraat 8 4725 SE Wouwse Plantage, Nederland
Postadres: Brabantse Offroad Modelbouw Baan, Dorpsstraat 24 4926 CR Lage Zwaluwe, Nederland

Formulier 5 “BOMB Sponsorcontract”, versie 13-07-2014

Artikel 4 (Prestatie)
De vereniging zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende communicatiemogelijkheden
aanwenden ter bekendmaking van de naam, goederen en / of diensten van de sponsor, hiervoor heeft de
sponsor de keuze uit onderstaande pakketten: (pakketkeuze aankruisen, a.u.b.)
O Pakket A:

Vermelding naam, logo en link van de sponsor op de website van de vereniging.
€250,=

O Pakket B:

Pakket A, aangevuld met een reclamebord bij de baan.
€350,=

O Pakket C:

Pakket B, aangevuld met een vermelding van naam en logo bij al onze externe communicatie.
€400,=

Het is de vereniging toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsor- en/ of reclameovereenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot communicatiemogelijkheden als bedoeld in dit
artikel zonder toestemming van de sponsor.
Artikel 5 (Niet overdraagbaarheid)
Het is de vereniging en de sponsor niet toegestaan hun rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan derden.
Artikel 6 (Sponsorbedrag en Betaling)
De sponsor verplicht zich jaarlijks tot betaling van het sponsorbedrag behorende bij het gekozen
prestatiepakket bij artikel 4, aangevuld met een optionele eenmalige donatie van
____________________________________________(bedrag in euro’s)
Het sponsorbedrag wordt jaarlijks in 1 termijn vallende in januari betaald op rekening 1059.19.047 t.n.v. BOMB
te Roosendaal; o.v.v. ‘sponsoring’)
Artikel 7 (Wanprestatie)
In geval van niet nakoming door een der partijen van een of meerdere verplichtingen krachtens deze
overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na een ingebrekestelling in
rechte te vorderen dat deze overeenkomst zal worden ontbonden, onverminderd het recht van de wederpartij
om nakoming van de overeenkomst en/ of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8 (Ondertekening)

De vereniging

De sponsor

Brabantse Offroad Modelbouw Baan

___________________________(naam sponsor)

___________________________(naam functionaris)

________________________(naam functionaris)

____________________________________(functie)

_________________________________(functie)

Bergen op Zoom,

Bergen op Zoom,

____________________________________(datum)

_________________________________(datum)

______________________________(handtekening)

____________________________(handtekening)
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