Algemene bepalingen Sponsoring
Inleiding
Voor Indoor Football Club Zwolle (hierna te noemen: “Zwolle”) is het van groot belang om via sponsoring additionele
inkomsten te verwerven, nu deze inkomsten haar kunnen helpen om haar doelstellingen te realiseren. Zwolle hecht dan
ook grote waarde aan betekenisvolle sponsorrelaties en wenst daarom ook alle afspraken duidelijk te verwoorden om
misverstanden te voorkomen.
Deze algemene bepalingen sponsoring zijn door Zwolle opgesteld, teneinde de nadere voorwaarden te verduidelijken welke
van toepassing zijn op de sponsorrelatie tussen de sponsor en Zwolle. Deze sponsorrelatie is tot stand gekomen doordat er
een opdrachtformulier dan wel ander document, waarop sponsor vermeldt staat als partij (hierna: “Sponsor”), door
Sponsor is ondertekend (hierna: de “Overeenkomst”). In de Overeenkomst gaat Sponsor akkoord om tegen een vergoeding
(ter sponsoring van Zwolle) bepaalde sponsormogelijkheden af te nemen van Zwolle in de vorm van
communicatiemogelijkheden.
Deze algemene bepalingen sponsoring maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.
Zwolle en Sponsor zullen hierna gezamenlijk genoemd worden “Partijen” en ieder apart ook “Partij”.
Artikel1 Looptijden(tussentijdse) beëindiging

1.

1.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum vermeld in de Overeenkomst, is aangegaan voor bepaalde
tijd en eindigt op de einddatum vermeld in de Overeenkomst, doch uitsluitend indien een van Partijen de
Overeenkomst schriftelijk, aangetekend met bericht van ontvangst, en met inachtneming van een opzegtermijn
van (ten minste) drie (3) maanden voor deze einddatum heeft opgezegd.

2.

1.2 Indien de Overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel is opgezegd, wordt de
Overeenkomst telkens, automatisch en stilzwijgend voor een periode van één (1) jaar verlengd. De Overeenkomst
eindigt indien een van Partijen de Overeenkomst schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) heeft
opgezegd per de geldende einddatum met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

3.

1.3 De Overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door een Partij eenzijdig en met
onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de
Overeenkomst en deze wederpartij niet binnen tien (10) dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar
strijdige handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt. Een ingebrekestelling is niet vereist indien
volledige nakoming niet meer mogelijk dan wel zinvol is of een fatale termijn is opgenomen waarbinnen moet zijn
gepresteerd. Een beëindiging als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid laat onverlet het recht van de
beëindigende Partij om aanspraak te maken op schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten.

4.

1.4 Indien één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling wordt
verleend of ontbonden of geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten voor de resterende duur van de
overeenkomst staakt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend
schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht schadevergoeding en vergoeding van
gemaakte kosten te vorderen.

5.

1.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Sponsor onverwijld het uitoefenen van de rechten zoals
verleend onder de Overeenkomst staken.
De Sponsor verplicht zich na beëindiging dan wel na de uitloopperiode alle onder zijn verantwoordelijkheid
vervaardigde sponsormaterialen en middelen te (doen) vernietigen.

6.

1.6 Indien Zwolle op grond van gewijzigde wetten, afspraken of reglementen van onder andere overkoepelende
instanties (zoals de KNVB), definitief niet meer gerechtigd is om de bij het aangaan van de Overeenkomst tussen
Partijen overeengekomen sponsormogelijkheden te gebruiken, heeft Sponsor het recht de Overeenkomst
tussentijds te beëindigen. Deze bepaling is niet van toepassing indien:

•

- een of meer van de tussen Partijen overeengekomen sponsormogelijkheden in een incidenteel geval niet
kunnen worden gebruikt door een reden die buiten de macht van Zwolle ligt (zoals door instanties opgelegde
(tijdelijke) verboden). Wanneer sprake is van een incidenteel geval is ter beoordeling en bepaling van Zwolle; en
- er nog andere tussen Partijen overeengekomen sponsormogelijkheden overblijven welke nog wel
mogelijk/toegestaan zijn. In een dergelijk geval zal de door Sponsor verschuldigde vergoeding voor de
sponsormogelijkheden worden verlaagd met het bedrag wat verschuldigd was voor de niet langer toegestane
sponsormogelijkheden.

•

Artikel 2 Vergoeding en te late betaling

1.

2.1 Sponsor is een vergoeding verschuldigd voor het bedrag zoals vermeld staat in de Overeenkomst. Betaling
daarvan geschiedt in de termijnen zoals eveneens vermeld staat in de Overeenkomst.

2.

2.2 Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling door Sponsor van een op enig moment verschuldigd bedrag
heeft Zwolle het recht de sponsormogelijkheden welke Sponsor heeft verkregen onder de Overeenkomst op te
schorten tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Deze bepaling laat onverlet het recht van
Zwolle om de Overeenkomst te beëindigen.

3.

2.3 Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling is Sponsor na het verstrijken van de overeengekomen
betalingstermijn direct in verzuim. Sponsor is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand, dan wel de wettelijke rente per maand, indien deze
meer bedraagt dan 2% (twee procent) per maand.

4.

2.4 Indien Sponsor in gebreke blijft met het nakomen van één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Sponsor. Hieronder vallen in ieder geval de incassokosten.

5.

2.5 Het is Sponsor niet toegestaan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook op
te schorten, dan wel om over te gaan tot verrekening.

6.

2.6 Alle kosten die verband houden met het gebruik van de sponsormogelijkheden ingevolge de Overeenkomst,
zoals doch niet uitsluitend de onderhoudskosten, vernieuwingskosten, productiekosten en plaatsingskosten van
onder andere reclameborden en backdrops, komen voor rekening van Sponsor.

7.

2.7 Sponsor zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van Zwolle Ook heeft Sponsor geen inspraak in de
besteding van de door haar beschikbaar gestelde gelden in het kader van de Overeenkomst. Dit is uitsluitend
voorbehouden aan Zwolle.

Artikel 3 Verplichtingen partijen en non-exclusiviteit

1.

3.1 Het is Sponsor niet toegestaan om overeenkomsten met de individuele spelers van Zwolle aan te gaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwolle.

2.

3.2 Zwolle zal, voor zover zulks redelijkerwijs van Zwolle verlangd kan worden, medewerking verlenen aan alle
(promotionele) activiteiten van Sponsor in het kader van de Overeenkomst, die direct verband houden met de
Overeenkomst, teneinde de Overeenkomst voor Partijen zo succesvol mogelijk te maken.

3.

3.3 Communicatieve uitingen van een Partij, die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, waarin de wederpartij
bij name wordt genoemd, of waarin naar de wederpartij zonder haar bij name te noemen voor derden
herkenbaar wordt verwezen, behoeven in elk geval voorafgaande goedkeuring van de wederpartij.

4.

3.4 Partijen zullen zich onthouden van uitspraken of associaties (al dan niet geuit via social media, zoals doch niet
uitsluitend Facebook, Twitter of Hyves) die een negatieve invloed kunnen hebben op (de naam en reputatie van)
de andere Partij.

5.

3.5 De Overeenkomst laat onverlet de mogelijkheden van Zwolle om met derden (soortgelijke) overeenkomsten
aan te gaan, zelfs indien deze partij werkzaam is in eenzelfde branche als Sponsor.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1.

4.1 De aansprakelijkheid van Zwolle onder de Overeenkomst is beperkt tot directe schade en tot maximaal (i) het
bedrag waarop de door Zwolle afgesloten verzekering aanspraak geeft (indien en voor zover Zwolle een
verzekering heeft afgesloten) dan wel Zwolle op een derde kan verhalen; of (ii) de (factuur)waarde van de door
Zwolle verstrekte rechten waar de aansprakelijkheid op ziet. Zulks ter keuze van Zwolle. Indien om welke reden
dan ook geen uitkering overeenkomstig het bepaalde onder (i) mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid
van Zwolle onder de Overeenkomst beperkt tot het bedrag als bedoeld onder (ii). Zwolle heeft geenszins de plicht
om enige verzekering af te sluiten, tenzij regelgeving Zwolle hiertoe verplicht.

2.

4.2 Zwolle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder begrepen gemiste
contracten, gemiste inkomsten, gederfde winst en gederfde besparingen.

3.

4.3 De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Zwolle
gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zwolle of haar
bedrijfsleiding.

4.

4.4 Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming
dan wel een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige handeling van één der Partijen.

5.

4.5 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere Partij ontstaat door
het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor

zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.

4.6 Sponsor is zelf volledig verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen en afdragen van alle belastingen,
mogelijke (na)heffingen en/of boetes die zij verschuldigd is aan de desbetreffende autoriteiten die op wat voor
wijze dan ook gerelateerd zijn aan de uitvoering van de rechten onder de Overeenkomst en vrijwaart NAC in
dezen in geval Zwolle hieromtrent wordt aangesproken vanwege het nalaten van betaling van de hiervoor
genoemde verschuldigde bedragen door Sponsor.

Artikel 5 Overig

1.

5.1 Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Sponsor gerechtigd zijn de overeenkomst aan te gaan en
de rechten te verlenen die in de Overeenkomst over en weer worden verleend.

2.
3.

5.2 Alle bijlagen bij de Overeenkomst maken nadrukkelijk en onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.
5.3 Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke
bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennis nemen, waaronder ook de
inhoud van deze overeenkomst wordt verstaan. Ook na beëindiging van deze overeenkomst blijft deze
verplichting op ieder der partijen rusten, behalve voor zover dit informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is
geworden, anders dan ten gevolge van een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.

4.

5.4 Wijzigingen van en/of terzijdestellingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst (dus ook omvattende deze
algemene bepalingen sponsoring) zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door Partijen.

5.

5.5 Indien mocht blijken dat een gedeelte van de Overeenkomst in strijd is met dwingend recht dan wel om
andere redenen ongeldig blijkt te zijn, zal de eventuele ongeldigheid van dat gedeelte geen ongeldigheid van de
gehele Overeenkomst met zich brengen. In dat geval zijn Partijen verplicht de Overeenkomst te herzien, in die zin
dat het aanvankelijk door Partijen beoogde effect van het later ongeldig gebleken gedeelte in de geest van de
Overeenkomst en conform de beginselen van redelijkheid en billijkheid zoveel mogelijk wordt benaderd.

6.

5.6 Sponsor is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen, op enigerlei wijze te bezwaren en/of te sublicentiëren.

7.

5.7 Zwolle kan deze algemene bepalingen sponsoring te allen tijde wijzigen. De gewijzigde bepalingen zijn
onmiddellijk na wijziging van kracht.

