
 
 

Sponsorovereenkomst 
  

 
Ondergetekenden: 

A. Bedrijf te Alphen aan den Rijn, verder te noemen: de sponsor 
B. Stichting Sponsorgelden Tennisvereniging Nieuwe Sloot, verder te noemen: de 

sponsstichting 
 

zijn het volgende overeengekomen; 
 

1. De sponsor huurt m.i.v. xx-xx-xxxx gedurende 3 jaar een Sponsorpakket van de 

sponsorstichting bestaande uit: 
 

 Pakketkeuze Ter waarde van 

 Supporter (digitaal in onze uitingen en afhangbord) € 250,00 

 M-Score bordsponsor € 250,00 

 Bord sponsor (200 x 50 cm) € 450,00 

 Basisplaats (doek, afhangbord en mediakanalen) € 750,00 

 Baansponsor (Basisplaats + Baannaam + M-Score) € 1000,00 

 Grandslam (toernooisponsor inclusief basisplaats) € 1500,00 

 Centre Court (doelgroep sponsor) € 1500,00 

 Waarde bonnen toernooi, wedstrijdgeld, ect € xx,00 

   

 Totaal per jaar €  xx,00 

 Pakket korting ivm aanschaf bord/doel, overige €    xx,00 

 Factuurbedrag eerste jaar €  xx,00 

 

2. De sponsorstichting stuurt in de maand januari een factuur van € xx,--. De rekening dient 
binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.  

3. De reclame uitingen (bord en doek) worden geleverd door in overleg met de 

sponsorstichting, of door de leverancier van de sponsor. De sponsor betaalt de productiekosten 

van de reclame uitingen dit zal in het eerste jaar in mindering worden gebracht op de factuur.  

4. De sponsorstichting is verantwoordelijk voor het standaard onderhoud van het 

reclamemiddel. Verzekering voor calamiteiten, bijv. stormschade, valt onder de 
verantwoordelijkheid van de sponsor. 

5. De periode als genoemd onder punt 1 is de minimumperiode en zal stilzwijgend met een jaar 

verlengt worden. Uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze periode, zal de sponsor in de 

gelegenheid worden gesteld om in goed overleg deze overeenkomst op te zeggen. 
6. Beide partijen hebben het recht om deze overeenkomst te beëindigen, indien verplichtingen uit 

deze overeenkomst niet worden nagekomen. Partijen hebben dit recht eerst nadat de 

wederpartij in gebreke is gesteld om haar verplichtingen na te komen. 

7. De overeenkomst wordt eerst van kracht na rechtsgeldige ondertekening, door beide partijen. 
Van het gestelde in deze overeenkomst kan, op verzoek van de sponsor, worden afgeweken 

met schriftelijk toestemming van de tennisvereniging. Hiervoor is ondertekening door minimaal 

twee bestuursleden van de vereniging vereist. 
 

Getekend in tweevoud te Alphen aan den Rijn  

 

 
Stichting Sponsorgelden  

Tennisvereniging Nieuwe Sloot 
 

Sponsor x 

Datum xx-xx-xxxx Datum xx-xx-xxxx 
  
Handtekening 

 

 

Handtekening 
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