OVEREENKOMST RECLAMEBORD HILALSPORTEINDHOVEN ( HSE )
De ondergetekenden:
Voetbalvereniging Hilalsport gevestigd te Eindhoven, JC Dirkxpad 7, 5631 BZ,
vertegenwoordigd door de commissie Externe zaken (hierna te noemen ‘’de
vereniging’’);
En
Naam ( Bedrijfsnaam ) :
Adres
:
Postcode en Plaats
:

(hierna te noemen ‘’bordsponsor’’).

In overweging nemende dat:
-

De vereniging financiële ondersteuning zoekt voor het realiseren van haar doelstelling;

-

De bordsponsor de vereniging deze financiële steun wil geven onder gelijktijdige vergroting
van haar naamsbekendheid.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Contractduur
Artikel1. De bordsponsor zal zich gedurende de periode ___- ___- ____ t/m __ - __-___ aan de
vereniging verbinden als sponsor van een reclamebord in een van de velden.
Vergoeding
Artikel 2. De vergoeding voor het plaatsen van een reclamebord bedraagt € 1000,00 voor drie jaar
welke het eerste jaar € 400,00 tweede jaar € 300,00 en derde jaar € 300,00.
Plaatsen reclamebord
Artikel 3. De vereniging verplicht zich tot het plaatsen van een reclamebord met een standaard
afmeting van 250 cm breed bij 80 cm hoog, op een daarvoor bestemd veld te plaatsen. De exacte
plaats wordt in onderling overleg bepaald, zij het dat de mogelijkheden worden beperkt door al
gesloten overeenkomsten. De bordsponsor kan geen rechten ontlenen aan de plaats waar het word
is bevestigd.
Artikel 4. De vereniging zal er voor zorg dragen dat het reclamebord zichtbaar is tijdens de
wedstrijden gedurende het seizoen.
Aanmaken reclamebord
Artikel 5. Het reclamebord wordt aangemaakt door de huisleverancier van de vereniging.
Artikel 6. De vereniging is verantwoordelijk voor het tijdig en in de juiste vorm bij de leverancier
aanleveren van de gewenste tekst, logo en lettertypes en de kleurstelling.
Artikel 7. De exacte prijs voor het aanmaken van een bord is afhankelijk van de op te nemen tekst,
het logo, het lettertype en de kleurstelling van de sponsor. De aanmaakkosten bedragen indicatief
ongeveer € 130,00 exclusief BTW.
Artikel 8. De kosten van het aanmaken van het bord worden door de leverancier direct bij de sponsor
in rekening gebracht.
Artikel9. Het aangemaakte reclamebord blijft te allen tijde eigendom van de bordsponsor.

Onderhoud / schade reclamebord
Artikel10. De bordsponsor is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens welke op het
reclamebord staan vermeld. Gewenste mutaties dienen schriftelijk aan de vereniging te worden
doorgegeven. De vereniging zal er voor dragen dat de gegevens op het reclamebord zo spoedig
mogelijk na het doorgeven van de mutaties worden aangepast. De kosten van het aanbrengen van de
wijziging komen ten laste van de bordsponsor en zullen rechtstreeks door de leverancier van het
bord bij de bordsponsor in rekening worden gebracht.
Artikel 11. Bij vernieling of ernstige vorm van schade van het reclamebord zal dit binnen een maand
op kosten van de vereniging worden hersteld.
Aansprakelijkheid schade
Artikel 12. De bordsponsor kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke door het
reclamebord in welke vorm dan ook veroorzaakt.
Betalingcondities
Artikel 13. De verschuldigde vergoeding wordt door de vereniging jaarlijks bij vooruitbetaling aan het
begin van het kalenderjaar in rekening gebracht. Betaling zal door de bordsponsor dienen plaats te
vinden binnen veertien dagen.
Artikel 14. Indien een maand na de aanvraag v.a. het kalenderjaar de verschuldigde vergoeding voor
het betreffende kalenderjaar nog niet is voldaan, heeft de vereniging het recht om het reclamebord
te verwijderen.
Bestendigen / Beëindigen overeenkomst
Artikel 15. De looptijd van het contract zal na drie kalenderjaren telkens stilzwijgend worden
verlengd voor een periode van drie kalenderjaren.
Artikel 16. Indien een der partijen het contract wil beëindigen, dient deze de andere partij daarvan
uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractduur schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 17. De bordsponsor kan na beëindigen van deze overeenkomst het bord binnen een maand
na afloop van het contract bij de vereniging ophalen. Indien bordsponsor het bord niet binnen deze
termijn heeft opgehaald, zal de vereniging voor verwijdering en vernietiging zorg dragen, waarbij
eventueel daarmee gepaard gaande kosten bij de bordsponsor in rekening kunnen worden gebracht.
Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te Eindhoven ____
Hilalsport Eindhoven,

__-_

- ___________

Bordsponsor
Telefoon:……………………………

e-mail: hsebestuur@hotmail.com

e-mail:………………………………..

Voor- en Achternaam:

Voor- en Achternaam:

Handtekening:

Handtekening:

