
Dit contract wordt aangegaan voor 1 of 3 jaar en zal stilzwijgend worden verlengd bij einde contractduur. 
 

v.v. Wardy - Ferwert 
 

Overeenkomst 
 
Overeenkomst is aangegaan met: 
 
Bedrijfsnaam:  …………………………………………………………..  

Contactpersoon:  …………………………………………………………..  

Adres:   ………………………………………………………….. 

Postcode /Plaats: ………………………………………………………….. 

E-mail adres  ………………………………………………………….. 

 

 

Komen overeen als volgt: 

1. De sponsor en v.v. Wardy komen de hierna te noemen vorm van sponsoring overeen voor een 
periode van ……… (voetbal-)seizoenen. 

2. Op dit sponsorcontract zijn van toepassing de in de sponsormap genoemde keuzes en de 
gekozen vorm van sponsoring geldende tarieven en voorwaarden; tenzij daarvan in deze 
overeenkomst is afgeweken zijn bovendien van toepassing de sponsorvoorwaarden zoals 
beschreven in het meest recente sponsorplan van v.v. Wardy; de sponsor verklaart hiervan 
kennis te hebben genomen. 

3. Vorm van sponsoring:……………………………………………………. 
4. Prijs per jaar: € …………………………………………………………… 
5. Een (voetbal-)seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni; voor de overeengekomen duur van 

dit contract geldt een verlenging met één jaar indien het contact wordt afgesloten na 1 januari 
van enig jaar. 

6. v.v. Wardy zorg voor (aan)levering en/of plaatsing van kleding, borden, advertenties, banners 
en ballen binnen een aanzienlijke tijd nadat de door de sponsor gekozen reclame-uiting in de 
daarvoor vereiste vorm bij de leverancier of drukker is aangeleverd en de sponsor v.v. Wardy 
daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 

7. v.v. Wardy behoudt zich het recht voor reclame-uitingen te weigeren indien deze niet passen 
bij het karakter van de club of om andere redenen niet passend worden geacht, zulks te 
bepalen door v.v. Wardy. 

8. Opzegging van een lopend contract kan wederzijds slechts plaatsvinden tegen het einde van de 
overeengekomen contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden; bij gebreke aan tijdige opzegging wordt het 
contact telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. 

9. De genoemde prijs geldt inclusief BTW en kan na verlenging van de afgesloten overeenkomst 
worden geïndexeerd. 

 



Dit contract wordt aangegaan voor 1 of 3 jaar en zal stilzwijgend worden verlengd bij einde contractduur. 
 

 

 

 

Zoals overeengekomen onder punt 3: 

1. Hoofdsponsor 

2. Subsponsors 

3. Shirtsponsors 

4. Reclamebordsponsors 

5. Wedstrijdsponsors 

6. Advertentie in het Wardy-nieuws (1 pagina   -   ½ pagina   -   ¼ pagina) 

7. Club van 50 

Zoals is na te lezen in de sponsormap. 
 
De inning van de uit de overeenkomst voortvloeiende kosten ad. € . . . . . . . . . . . . zal bij vooruitbetaling 

plaatsvinden: 

 in 1 termijn, jaarlijks begin september, factuur wordt toegezonden. 

 in 2 termijnen, halfjaarlijks begin februari en begin september, factuur wordt toegezonden. 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekende te Ferwert, op  ……………20.. 
 
 
 
 
 
 
De sponsor:       Namens de v.v. Wardy 
Dhr./Mw. 


