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ALGEMENE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN SPONSORING VV PERNIS 

 

 

Artikel 1 (duur, beëindiging/opzegging) 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie voetbalseizoenen, 

echter ingaande op ../../…. en mitsdien eindigende op ../../….. De overeenkomst zal na 

het verstrijken van de overeengekomen periode niet van rechtswege eindigen. Hiertoe is 

vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die termijn. Ieder der partijen 

is tot opzegging bevoegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met 

inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 

 

2. Vindt geen opzegging plaats dan loopt de overeenkomst telkens door voor de duur van 

één jaar (seizoen), onder gelijkblijvende voorwaarden. 

  

Artikel 2 (tussentijdse beëindiging) 

1.       Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd door ieder der partijen in geval de 

wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt (heeft verkregen), dan wel ontbonden 

of geliquideerd wordt of een fusie aangaat (zie artikel 5 lid 2). 

 

2.       Bij een tussentijdse beëindiging krachtens het eerste lid van dit artikel, dient een 

opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste twee maanden. Opzegging dient te 

geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen van tussentijdse 

beëindiging. 

 

3.       In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie 

plaats van het geen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. Sponsoring in de 

vorm van teneus/tassen/jassen en dergelijke blijven altijd eigendom van de vereniging. 

 

Artikel 3 (geen reclameovereenkomsten met leden) 

Het is de sponsor niet toegestaan om reclameovereenkomsten met de individuele leden van de 

vereniging aan te gaan zonder schriftelijke toestemming van de vereniging. 

 

Artikel 4 (niet overdraagbaarheid) 

1.        Het is sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de vereniging. 

 

2.       Het is de vereniging niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de sponsor. 

 

Artikel 5 (representatie) 

De vereniging draagt er zorg voor dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan 

ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. De vereniging zal zich onthouden van 

handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van  de sponsor (en de 

vereniging) in diskrediet kan (kunnen) worden gebracht. 

 

 

 

 



Page 2 of 2 

 

 

 

 

Artikel 6 (presentatie door vereniging) 

Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-, product-, of merknaam van de sponsor zal de 

vereniging steeds vooraf overleg met hem plegen. 

 

Artikel 7 (onafhankelijkheid) 

De sponsor verklaart geen invloed te zullen uitoefenen op het beleid van de vereniging. 

 

Artikel 8 (wanprestatie) 

In geval van niet nakoming door een der partijen van een of meer verplichtingen krachtens 

deze overeenkomst of de wet op haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na een in 

gebrekenstelling in rechte te vorderen, dat de overeenkomst zal worden ontbonden, 

onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst en/of 

schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 9 (beëindiging) 

Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn 

toegestaan om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze 

uit te oefenen. 

 

Artikel 10 (algemeen) 

1.        Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

2.        Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden 

afgeweken. 

 

Artikel 11 (geschillen)  

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te Pernis, ../../… 

 

De vereniging       De sponsor 

 

  

 

Dhr.        Dhr  

           

 

 

 

 

 

 
Uw gegevens worden door onze vereniging met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de 

sponsorovereenkomst registreren we in onze (financiële)administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 

www.vvpernis.nl vind u het Privacy Statement van de VV Pernis 
 


