
GHVV’13 

Sponsorovereenkomst 
 

 
Bedrijf / Persoon: 

 
Adres, postcode en vestigingsplaats: 

 

 

Telefoon: 

Emailadres voor facturatie: 

 
hierna te noemen de sponsor en GHVV’13 gevestigd te Geervliet komen onderstaande overeen: 

Sponsoring Aantal Jaarlijkse kosten 

   

   

   

Totaal   
 

Aanmaakkosten en eigendom 

• GHVV’13 zal aanmaak, onderhoud en vervanging van de reclame materialen verzorgen. Voor rekening 

van de sponsor is de aanmaak en levering van de drukwerk logo’s. 

• GHVV’13 blijft eigenaar van de reclame materialen. 

Duur, verlening en opzegging 

• Deze overeenkomst gaat in op  __  ____________  ______  en is aangegaan voor een periode van 3 

termijnen. De termijnen lopen van 1 juli tot 30 juni van het opvolgende jaar. 

• Na het verstrijken van deze termijnen wordt de overeenkomst behoudens beëindiging door opzegging 

voortgezet met een volgende termijn. De overeenkomst wordt vervolgens voortgezet met 

aansluitende termijnen. 

• Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging van de sponsor aan GHVV’13, of van 

GHVV’13 aan de sponsor tegen het einde van de termijn met in achtneming van een periode van 6 

maanden. Opzegging kan schriftelijk, of per email: sponsoring@ghvv13.nl 

Sponsorbedragen, betaalperiode, prijsaanpassing en betalingsverplichting 

• De genoemde sponsorbedragen zijn exclusief BTW. 

• GHVV’13 zal de eventuele periode tot de eerste termijn na aangaan van deze overeenkomst direct 

facturen en de termijnen voor de aanvang van elke termijn. 

• De jaarlijkse kosten kunnen door GHVV’13 worden aangepast op basis van de wijziging van het 

maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

• De periode tot de eerste termijn zijn direct na facturatie door GHVV’13 verschuldigd. De jaarlijkse 

kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en moeten voor of op de eerste dag van de termijn, 

waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn betaald. 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud 

 

………………………………………………………………………. 

Namens de sponsor 

Naam: ________________________________ 

Datum: _______________________________

.…………………………………………………………..…………. 

Namens GHVV’13 

Naam: ________________________________ 

Datum: _______________________________ 


