
 
 
 
 
 
 
SPELERSCONTRACT 
(hierna te noemen overeenkomst) 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1 De vereniging …………….. , statutair opgericht en ingeschreven in de gemeente ………….., hierna te 

noemen de vereniging. 
 
2 Naam, wonende adres; geboorte datum. 

Hierna te noemen de speler. 
 
Komen als volgt overeen: 
 
 
Artikel 1 
 
1 De speler wordt lid van de vereniging en speelt voor de vereniging alle officiële wedstrijden (Big Boss 

Top Liga, NBB AA-drink Cup en alle eventuele Europese wedstrijden). 
2 De speler zal gedurende de overeenkomst het uiterste binnen zijn (sportieve) vermogen verrichten 

teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het streven van de vereniging om het hoogst haalbare 
resultaat te bereiken in bovengenoemde competities en wedstrijden. 

3 De speler is verplicht gedurende het hele seizoen minimaal twee keer per week aan de trainingen van 
het eerste team van de vereniging deel te nemen. De seizoenstart is minimaal 3 weken voor aanvang van 
de eerste officiële wedstrijd van de Big Boss Liga. Het is de speler niet toegestaan, zonder schriftelijke 
toestemming van de vereniging, tijdens de trainingen van het eerste team elders andere (badminton) 
activiteiten te verrichten. Uitgezonderd: 
 Blessures met schriftelijk verklaring van een Nederlandse arts. 
 Voor het spelen van (buitenlandse) toernooien, zie artikel 13.1 uitvoeringsreglement 

bondscompetitie. 
 Bij overlijden van één van de familieleden van de speler tot in de tweede graad. 

4 De speler is verplicht de clubkleding van de vereniging rondom en tijdens wedstrijden te dragen. Deze 
kleding wordt door de vereniging beschikbaar gesteld en blijft eigendom van de vereniging. 

5 De speler zal zich beschikbaar stellen om aan de nodige PR activiteiten voor de vereniging en haar 
sponsoren deel te nemen, welke in alle redelijkheid van hem kan worden verwacht.  

 
Artikel 2 
 
1 Deze overeenkomst geldt van <datum> tot en met <datum>. 
2 Opzegging door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, 

dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 
3 Wanneer de speler langer dan 2 maanden niet beschikbaar is voor de wedstrijden heeft de vereniging het 

recht, de overeenkomst tussentijds op te zeggen. 
4 In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie plaats van hetgeen 

krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. Voorzover betaling afhankelijk is gesteld van 
termijnen, kan een evenredig deel van de dan verschuldigde prestatie worden gevorderd respectievelijk 
teruggevorderd. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 
 
1 De vereniging is voor deze prestatie verplicht het onderstaande all-in bedrag aan de speler te voldoen. 

 
Periode     Periode bedrag   Maand bedrag 
<data vastgestelde periode>  €      €   

 
De speler is verplicht maandnota’s te sturen voor deze periodes en draagt zelf belasting af.  
 

 
2 Wanneer de speler zich niet houdt aan de verplichtingen genoemd in artikel 1.1 dan wordt er per 

overtreding 10% van het overeengekomen periodebedrag in artikel 3.1 verminderd. 
3 Wanneer de speler zich niet houdt aan de verplichting genoemd in artikel 1.3 kan er voor iedere 

overtreding hiervan een boete van € 50,00 opgelegd worden, welke ingehouden wordt van het 
overeengekomen periodebedrag in artikel 3.1. 

4 De speler is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling met de fiscus. 
 
Artikel 4 
 
1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2 De vereniging is niet B.T.W.plichtig. 
3 Van deze overeenkomst zal tussen de partijen alleen schriftelijk kunnen worden afgeweken. 
4 De speler stelt, bij aflopen van huidige overeenkomst, de vereniging als eerste in de gelegenheid te 

komen tot een nieuwe overeenkomst. 
5 De vereniging staat de speler toe een reclame uiting van een individuele sponsor te plaatsen op de aan 

hem ter beschikking gestelde wedstrijdkleding, mits deze niet conflicterend met de sponsor belangen 
van de vereniging en of de algemene normen m.b.t. goede smaak. 

 
 
Artikel 5 
Alle vorige overeenkomsten, welke tussen speler en vereniging mochten bestaan, zijn door de ondertekening van 
deze overeenkomst vervallen. 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en op <datum> getekend te ………………., 
 
 
De speler        Namens de vereniging 
 
 
 
 
 
Naam         Naam voorzitter 
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