SPONSORINGOVEREENKOMST
INTERNATIONALE SLUITINGSPRIJS VELDRIJDEN
19 FEBRUARI 2017 OOSTMALLE

Tussen de ondergetekenden:

A. WIELERSUPPORTERSCLUB OOSTMALLE, afkort WSCO, V.Z.W., met
ondernemingsnummer 476615636, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 218,
volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Louis Van den Eynde Antwerpsesteenweg 218, 2390 Malle, hierna genoemd de
vereniging, en
B

hierna genoemd de sponsor,

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.
De vereniging organiseert, op 19 februari 2017 de internationale sluitingsprijs
cyclocross .
De sponsor verbindt er zich toe om ter ondersteuning van dit evenement de hierna vermelde
geldelijke bijdrage te betalen als tegenprestatie voor de publiciteit dewelke de sponsor op dat
evenement volgens de hierna bepaalde modaliteiten mag voeren.

Artikel 2.
De sponsor erkent kennis te hebben genomen van de sponsormogelijkheden die in bijlage
worden voorgesteld, te weten partner - hoofdsponsor – nevensponsor (A) - nevensponsor (B)
– lokaalsponsor (A) - lokaalsponsor (B) - lokaalsponsor (C) - lokaalsponsor (D) .
Hij verklaart te opteren voor de formule:……..
De sponsor zal kunnen genieten van de faciliteiten die in de desbetreffende formule in de
sponsorbrochure worden uiteengezet.
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Artikel 3.
De sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van…………….., BTW niet
inbegrepen.
Dit bedrag dient betaald te worden, na ontvangst van factuur
Bij gebreke van tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis, onverminderd het recht van de vereniging om de
sponsor van het evenement te weren die op de datum van het evenement het op dat ogenblik
opeisbaar gedeelte van het sponsorbedrag nog niet zou hebben voldaan.

Artikel 4.
De sponsor wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hem geen exclusiviteit binnen zijn branche
wordt gegarandeerd, behalve indien het gaat om een partner en hoofdsponsor.
Artikel 5.
Op onderhavige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele
geschillen te beslechten.

Huidige overeenkomst is opgesteld in twee originelen, waarvan elke partij erkent één
exemplaar ontvangen te hebben.

Aldus overeengekomen te Malle op …./…./……. om te goeder trouw te worden uitgevoerd.

Voor de vereniging,

Betaalwijze

O
O

Voor de sponsor,

Cache
Overschrijving
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