Model sponsorcontract

Ondergetekenden:
1.

De vereniging/stichting …………………………,

ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ……….…..
(naam en functie)

-hierna te noemen: "de school"en

2.

De ………………………… ………………………, gevestigd te …………..,
ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door. …………….,
-hierna te noemen: "de sponsor"-

Verklaren te zijn overeengekomen :

Artikel 1
Partijen nemen de bepalingen van het convenant "Convenant scholen voor primair onderwijs
en voortgezet onderwijs en sponsoring" van 2002 in acht.
Wederzijdse rechten en plichten
Artikel 2

1. De sponsor verplicht zich jegens de school tot betaling van een sponsorbedrag van

€………. per jaar, alsmede tot de volgende prestaties:

a. betaling van de kosten verbonden aan (tot een maximumbedrag van € ………);
b. het beschikbaar stellen van ………………….
2. Betaling vindt jaarlijks plaats door overschrijving op rekeningnummer. ………

van de school. Het beschikbaar stellen van genoemde zaken vindt ……….plaats. Deze

zaken worden daarmee eigendom van de school/het eigendom van de ter beschikking
gestelde zaken blijft bij de sponsor berusten.
Artikel 3
De school verleent hierbij het recht aan de sponsor om onderstaande, limitatief opgesomde
communicatiemogelijkheden van de school aan te wenden ter bekendmaking van sponsors
naam, goederen en/of diensten.

Bedoelde communicatiemogelijkheden zijn:
a. ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals schoolkrant,
schoolgids, leerlingpasjes, affiches, advertenties, programmaboekjes etc.

b. ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden.
c. het voeren van de bedrijfs-, produkt- of merknaam van de sponsor op:
- sportkleding van de school;
- overige roerende zaken van de school, voor zover hier uitdrukkelijk
genoemd.
Artikel 4
Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-, produkt- of merknaam van de sponsor, zal
deze steeds vooraf overleg met de school plegen. De school heeft het recht bepaalde

presentaties gemotiveerd te weigeren, indien de presentatie in strijd is met het in artikel 1

genoemde convenant, dan wel anderszins strijdig is met de goede naam of de grondslag van
de school.
Artikel 5
De school draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens hem waaraan de naam van
de sponsor is verbonden, voldoet aan de eisen van representativiteit. De school zal zich

onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de
sponsor en de school kan worden geschaad.
Artikel 6

Het is de school toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsor-

en/of reclameovereenkomsten met derden aan te gaan met betrekking tot de in artikel 3
genoemde communicatiemogelijkheden, zonder de schriftelijke toestemming van de
sponsor.
Artikel 7
1. Het is de sponsor niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.

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

gedeeltelijk over te dragen aan derden. In geval van fusie van de school (besturen- dan
wel scholenfusie) gaan de rechten en plichten uit deze overeenkomst van rechtswege

over op de rechtsopvolger van de school, behoudens de mogelijkheid van tussentijdse
beëindiging als bedoeld in navolgend artikel.

Einde overeenkomst
Artikel 8
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van. …jaar, ingaande op. …. en

mitsdien eindigende op………. De overeenkomst eindigt niet automatisch door het

verstrijken van de overeengekomen periode, maar eerst door opzegging door één der
partijen tegen het einde van de expiratiedatum. De opzegging dient bij aangetekende
brief te geschieden. De termijn van opzegging bedraagt tenminste. ……… Behoudens

tijdige opzegging, loopt de overeenkomst telkens door voor de duur van een jaar, onder
gelijkblijvende voorwaarden.

2. Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
a. door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling
aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;

b. in geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd deze
overeenkomst te continueren, daar voortzetting van deze overeenkomst de belangen
van die partij c.q. van partijen ernstig zou schaden.
Artikel 9
1. Bij een tussentijdse beëindiging krachtens het eerst lid, dient geen/een opzegtermijn in
acht te worden genomen van ( …………..). Tussentijdse opzegging dient te geschieden

bij aangetekende brief, onder vermelding van de redenen van de beëindiging. Ingeval van
tussentijdse beëindiging- vindt geen restitutie plaats van het op grond van deze
overeenkomst betaalde of gepresteerde.

2. 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.
Slotbepaling
Artikel 10
Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen
partijen in goed overleg en in de geest van vorengenoemd convenant tot een oplossing
trachten te komen.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud d.d. ……………te ……………

de sponsor

de school

z.o.z. Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”

