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Voorwaarden sponsorovereenkomst Tennisvereniging Ruurlo 
De overeenkomst is gesloten tussen:  

A. De rechtspersoonlijkheid Tennisvereniging Ruurlo (TVR) gevestigd te Loolaan 94 te Ruurlo, 
volgens haar statuten, hierna te noemen “de vereniging”. 

B. De betreffende ‘’sponsor’’. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 (voorschriften sportbond) 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de regeling met betrekking tot de sponsoring, welke 
door de KNLTB, waarbij de vereniging is aangesloten, zijn gegeven. Partijen verklaren, dat deze 
voorschriften een onverbrekelijk deel van deze overeenkomst uitmaken. 

 

Artikel 2 (aard en inhoud) 

De vereniging verleent hierbij het recht aan de sponsor, die verklaart dit recht van de vereniging 
te aanvaarden, om hierna aangegeven communicatiemogelijkheden van de vereniging, welke 
voortvloeien uit haar sportbeoefening, aan te wenden te bekendmaking van diens bedrijf. Onder 
communicatie  mogelijkheden worden in deze overeenkomst begrepen: 

Het voeren van de bedrijfsnaam van de sponsor op: 
 Winddoek op de kopse kanten van de baan van TVR of  
 op de Reclameborden aan de omheining van de banen of  
 op de Wedstrijdkleding van een vooraf afgesproken team van TVR of, 
 op beeldschermen in de kantine of,  
 andere vooraf afgestemde uitingen. 

 

 

Artikel 3 ( duur en opzegging) 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 3 jaar, ingaande vanaf de datum welke 
staat vermeld op het aanmeldingsformulier voor sponsoren van de vereniging. De overeenkomst 
zal na verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege ophouden. 
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Artikel 4 (tussentijdse beëindiging) 

Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in het navolgende geval: 

a. Door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert surseance van betaling aanvraagt, dan 
wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 
b. Door de sponsor, in geval het aan de vereniging door de KNLTB , bij wie de vereniging is 
aangesloten, wordt verboden een of meer van de in artikel 2 genoemde categorieën van 
communicatiemogelijkheden aan te wenden. Bij een tussentijdse beëindiging krachtens het 
eerste lid, 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 de 
tussentijdse beëindiging. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt 
geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. 
 

 

Artikel 5 (sponsorbedrag) 

De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag dat is aangegeven op het 
aanmeldingsformulier voor sponsoren van de vereniging. Dit sponsorbedrag dient de sponsor te 
voldoen voor 1 oktober van het betreffende jaar en wordt via automatische incasso geïnd. 
 

 

Artikel 6 (geen reclameovereenkomsten met leden) 

Het is de sponsor niet toegestaan om reclameovereenkomsten met de individuele leden van de 
vereniging aan te gaan zonder toestemming van de vereniging. 
 

 

Artikel 7 (niet overdraagbaarheid) 

Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan 
derden over te dragen zonder toestemming van de vereniging. 
 

 

Artikel 8 ( presentatie) 

Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs -, product - of merknaam van de sponsor 
dient te geschieden zal de vereniging steeds vooraf overleg met haar plegen. 
 

 

Artikel 9 (representatie) 

De vereniging draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, 
voldoet aan de eisen van representativiteit. De vereniging zal zich onthouden van handelingen 
en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor en de vereniging in 
diskrediet kunnen worden gebracht. 
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Artikel 10 (niet overdraagbaarheid) 

Het is de vereniging niet toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
over te dragen aan derden. De vereniging is verplicht bij fusies of samenwerking met andere 
verenigingen de sponsoren in te lichten.  

 

Artikel 11 ( wanprestatie) 

In geval van niet nakoming door een van de partijen van een of meer verplichtingen krachtens 
deze overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na een 
in gebrekestelling in rechte te vorderen, dat de overeenkomst zal worden ontbonden, 
onverminderd het recht van de wederpartij of nakoming van de overeenkomst. 
 

 

Artikel 12 (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, speciaal met 
betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.  
 
 
Artikel 13 (verlenging) 
 
De sponsoren van TVR zullen circa drie maanden voor afloop van de overeenkomst benaderd 
worden door de vereniging over de verlenging dan wel de wijziging van de overeenkomst.  
 
 

Artikel 14 (arbitrage) 

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan 
wel uit nadere overeenkomsten welke hieruit voortvloeien, zullen met uitsluiting van de gewone 
rechter worden beslecht door de Arbitragecommissie Sportsponsoring zoals omschreven in het 
reglement van deze commissie ingesteld door de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en 
het Genootschap voor Reclame. 

 

Artikel 15 (machtiging) 

De vereniging verklaart dat haar algemene ledenvergadering van de Tennisvereniging Ruurlo, 
het bestuur heeft gemachtigd om deze overeenkomst aan te gaan. 

 

Artikel 16 (recht) 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht en de Nederlandse Code voor het 
Reclamewezen van toepassing. 

 

Artikel 17 

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


