
 
 
 
 
 
 

CONCEPT 

Overeenkomst aangaande 
kleding sponsoring 

 
 
 
De ondertekenden: 
 
1. Badmintonvereniging  …………….. (1), gevestigd te ( …. .. (2) ) ……………. (3)  aan de 

…………… (4) nr….., hierna verder te noemen “de vereniging”, in deze vertegenwoordigd door 
dhr./mw…………., voorzitter; 

 
 
 
2. ……………………..(5), gevestigd te (…. .. (2) ) …………………(3) aan de ………………. (4) 

nr …….., hierna verder te noemen “sponsor”, in deze vertegenwoordigd door dhr./mw. 
………….., directeur; 

 
 
In aanmerking nemende: 
 
Dat de vereniging aan de sponsor het recht verleend om de kleding van de deelnemende teams tijdens 
competitiewedstrijden te voorzien van een opdruk van de sponsor; 
Dat de vereniging alsmede de sponsor beide bereid zijn deze sponsoring tegen na te noemen condities 
te aanvaarden; 
Dat partijen hun overeenkomst schriftelijk wensen vast te leggen; 
 
Zijn overeengekomen als volgt: 
  
1. Aard van de sponsoring 
 
De vereniging verleent aan de sponsor het recht tot het plaatsen van een opdruk van de sponsor op de 
voorzijde / achterzijde van de wedstrijdshirts (6) van de deelnemende teams van de vereniging, 
uitsluitend ten einde op een vierkante oppervlak daarvan, metende ……. bij ……….. centimeter, alzo 
ter grootte van ………. vierkante centimeter, een opdruk te doen aanbrengen als hierna is vermeld. 
 
2. De kleding 
 

a. De sponsor zal de door hem gehuurde opdrukplaats niet anders mogen gebruiken dan voor het 
daarop bedrukken van een reclametekst en/of afbeeldingen, betreffende het door de sponsor op 
heden gevoerde bedrijf, zijnde ……….. .  

b. De aan te brengen tekst en/of afbeelding zullen de tevoren gevraagde goedkeuring van de 
vereniging moeten hebben verkregen. 
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c. De vereniging draagt zorg voor de aanschaf en het bedrukken van de wedstrijdshirts, met een 

minimaal / maximaal / totaal aantal van ………….. wedstrijdshirts. De sponsor is verplicht  
een voorbeeld van de tekst en/of afbeelding juist en correct aan te leveren. De vereniging is 
niet aansprakelijk voor fouten in de aangeleverde tekst en/of afbeelding.  

 
Of 
 
De sponsor draagt zorg voor de aanschaf en bedrukking van de wedstrijdshirts, met een 
minimaal /maximaal / totaal aantal van ………… wedstrijdshirts. De kleuren van de te 
schaffen wedstrijdshirts dienen overeenkomstig de huistijl van de vereniging te zijn en 
voorzien van de voorgeschreven standaardopdrukken waaronder inbegrepen naam, 
rugnummer en verenigingslogo. Alvorens overgegaan wordt tot definitieve bedrukking zal de 
sponsor eerst een proefdruk aan de vereniging ter goedkeuring aandragen. 
 

d. De kledingmaten van de wedstrijdshirts zullen naar evenredigheid van de opbouw van het 
ledenbestand worden aangeschaft. 

 
Of 
 
De vereniging doet voor aanschaf opgave bij de sponsor van het aantal benodigde 
wedstrijdshirts alsmede de het aantal per kledingmaat. 
  

e. De kosten voor aanschaf, bedrukking, en bijkomende kosten van de wedstrijdshirts komen 
geheel voor rekening van de sponsor. (De sponsor dient vóór aanschaf en bedrukking 
schriftelijke goedkeuring te geven voor de gemaakte kosten (7)).  

f. Distributie van de wedstrijdshirts zal geschieden via de vereniging. 
g. De sponsor zal de door hem gehuurde shirtoppervlakte niet aan derden mogen afstaan of in 

gebruik overdoen, tenzij met tevoren verleende schriftelijke toestemming van de vereniging. 
Bij een eventueel afstand of overdracht van het gebruiksrecht zullen door de sponsor aan de 
nieuwe gebruiker de verplichtingen als in deze akte zijn omschreven, moeten worden 
opgelegd. 

h. De vereniging zal ervoor zorg dragen, dat vóór of terzijde van de door de sponsor gehuurde 
oppervlakte niets wordt geplaatst waardoor de door sponsor aan te brengen opdruk geheel of 
ten dele aan het oog wordt onttrokken. 

i. De vereniging zal de bedoelde oppervlakte niet aan anderen mogen beschikbaar stellen of 
verhuren voor het aanbrengen van een opdruk. 

 
3. Vergoeding 
 

a.   De prijs beloopt een bedrag van ƒ     per ……………(8) te voldoen bij vooruitbetaling op de  
eerste van iedere termijn, voor de eerste maal op ……….. aanstaande.   

b. Betaling dient te geschieden op de girorekening …………… van de vereniging 
c. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Indien de sponsor niet aan de 

betalingsverplichting voldoet, wordt de sponsor geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is 
de sponsor zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande bedrag een rente 
verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente per maand of gedeelte 
daarvan verschuldigd. 

d. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is verstreken, 
komen ten laste van de sponsor. Hieronder vallen zowel de buitengerechtelijke als de 
gerechtelijke kosten. 
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4. Looptijd 
 
De looptijd van onderhavige overeenkomst beslaat een termijn van …. jaren, ingaande ……… 20.. en 
alzo eindigende van rechtswege op ……….. 20..  .  
 
5. Opzegging 
 
Tussentijds opzeggen van onderhavige overeenkomst door partijen kan uitsluitend op de eerste dag 
van de nieuwe termijn, met in acht name van een opzeggingstermijn van ….. maanden. Opzegging 
dient schriftelijk geschieden. 
 
6. Ontbinding 
 
Bij niet prompte voldoening van de prijs op de verschijningsdag en bij overtreding, niet-nakoming of 
niet-behoorlijke nakoming van een of meer der voor de sponsor uit deze overeenkomst of uit de wet 
voortvloeiende verplichtingen, zal deze overeenkomst door de vereviging door middel van een daartoe 
strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, ontbonden 
kunnen worden. In dat geval, alsmede in het geval dat de vereniging in plaats van ontbinding de 
nakoming van de overeenkomst verlangt, zal de sponsor tot schadevergoeding verplicht zijn, ook al is 
hem de desbetreffende tekortkoming niet toerekenbaar.  
 
 
7. Toepassing recht 
 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen 
mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, zullen afhankelijk van de 
absolute competentie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank of de kantonrechter te 
Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze 
in de weg zouden staan. 
  
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………. (2) op ………  
20… (9).       
 
Namens Badmintonvereniging …….. (1),  Namens …………. (5), 
 
 
 
 
_________________      _________________    
Dhr./mw. …………….     Dhr./mw. ………………… 
Voorzitter      Functie 
 
 
_________________ 
Dhr./mw. ……………… 
Penningmeester 
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Toelichting 
 
Overeenkomst aangaande kleding sponsoring 
 
1. Volledige naam van de vereniging 
2. Postcode 
3. Statutaire vestigingsplaats 
4. Straatnaam 
5. Volledige naam van de sponsor: 
 indien eenmanszaak of maatschap   (persoonsnaam eigenaar) h.o.d.n. (bedrijfsnaam) 
 indien vennootschap onder firma     vennootschap onder firma (bedrijfsnaam) 
 indien rechtspersoon B.V.                besloten vennootschap (bedrijfsnaam) 
 indien rechtspersoon N.V.     naamloze vennootschap (bedrijfsnaam) 

6. Indien tevens andere kleding nader specificeren. 
7. Indien de vereniging zelf de shirts laat bedrukken. 
8. Vergoeding per termijn, bijvoorbeeld per dag, maand of jaar. 
9. Datum overeenkomst 
 
 
 
Voor het overige moeten bepalingen van het onderhavige model worden verandert of aangevuld, zoals 
de aard van de zaak dit zal vereisen. 
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