Stichting Evenementen EHBO Pijnacker
Secretariaat: Julianalaan 37
2641 HB Pijnacker
Tel: 06-30256137
Web-site: www.evenementenehbopijnacker.nl
E-mail: info@evenementenehbopijnacker.nl

SPONSOROVEREENKOMST
ONDERGETEKENDEN:




Stichting Evenementen EHBO Pijnacker, gevestigd te Pijnacker en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 56 95 55 10,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ............................................................
hierna genoemd: “EEP”
..................................................., gevestigd te ..............................., en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te .................................. onder nummer
.........................., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ...............................
-hierna te noemen: “de sponsor”-

BEVESTIGEN DAT:
Artikel 1
a. EEP voor de uitvoering van haar taken: EHBO verlenen en EHBO-middelen
verstrekken bij evenementen, de mogelijkheid heeft, om met betrekking tot het
uitvoeren van haar activiteiten, sponsorovereenkomsten af te sluiten.
b. De sponsor bereid is EEP voor de uitvoering van de onder a genoemde activiteiten
financieel en/of anderszins te ondersteunen.
c. Het onder b. genoemde verenigbaar moet zijn met de taak en doelstelling van EEP
en niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van EEP en de daarbij betrokkenen in gevaar mag brengen.
Evenmin mag de sponsoring de doelstelling beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met
de door EEP gestelde kwalitatieve eisen.
d. Partijen zullen zich onthouden van handelingen of gedragingen waarvan de goede
naam van de sponsor en/of EEP kunnen schaden.
e. Maatschappelijke betrokkenheid bij EEP is voor de sponsor de drijfveer om deze
overeenkomst aan te gaan.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1.

EEP verleent medewerking aan de sponsor door middel van ter beschikking stellen
van publiciteitsruimte op:
X de aanhangwagen
X banner op de website
X nieuwsbrief
2. De sponsor verplicht zich tot
betaling aan EEP van een sponsorbedrag van € …………………………... per jaar;
het beschikbaar stellen van zaken:..........................................................................;
betaling van de kosten verbonden aan:………………………………………………....
(tot een maximumbedrag van € ……………………………………………………..…).
Onder sponsorbedrag wordt niet verstaan het maken van de reclame-uiting (bv de
stickers). Dit komt voor rekening van de sponsor.
3. Betaling vindt uiterlijk plaats op ………………………………..….. op rekeningnummer
NL RABO 0153 2336 72 van Stichting Evenementen E.H.B.O. Pijnacker;
4. Deze zaken worden:
eigendom van EEP
blijven eigendom van de sponsor.
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Artikel 2
Het is EEP toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsor- en/of
reclameovereenkomsten met derden aan te gaan zonder de schriftelijke toestemming van
de sponsor, met in achtneming van conflicterende werking.
Artikel 3
Bij verandering van het logo of bedrijfsstructuur waarbij de reclame-uiting verandert, zijn de
kosten voor verandering voor rekening van de sponsor. EEP zal hieraan al haar
medewerking verlenen.
Einde overeenkomst:
Artikel 4
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tussentijdse beëindiging
is mogelijk:
a. door beide partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling
aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;
b. door beide partijen in geval zij op grond van gewijzigde wet- en regelgeving niet
meer gerechtigd is de in deze overeenkomst genoemde activiteiten uit te voeren;
c. 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. partijen ernstig zou schaden.
2.
Ingeval van tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats van het op grond
van deze overeenkomst betaalde c.q. gepresteerde.
Artikel 5
Bij eventuele geschillen dan wel situaties waarin deze overeenkomst niet(s) voorziet, zullen
partijen in goed overleg en in de geest van vorengenoemd overeenkomst tot een oplossing
trachten te komen.
ALDUS OVEREREENGEKOMEN EN OPGEMAAKT IN TWEEVOUD
D.D...................................
Te ....................................

Evenementen EHBO Pijnacker

de Sponsor
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