
Algemene voorwaarden sponsoring BSC Unisson 
 

 
Artikel 1: Algemene bepalingen - 1. Deze algemene 
voorwaarden sponsoring, inclusief periodieke wijzigingen daarop, 
zijn te downloaden van onze website: http:\\www.bscunisson.nl. 
Genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 
08110604 bij de Kamer van Koophandel. Onder partijen wordt 
verstaan Vereniging BSC Unisson (hierna te noemen BSC Unisson) 
en (potentiële) sponsor (hierna te noemen Sponsor). 
2. Deze algemene voorwaarden sponsoring zijn van toepassing op 
alle voorstellen van BSC Unisson, op alle door BSC Unisson te 
sluiten en gesloten overeenkomsten van koop en dienstverlening 
met sponsoren. Onder dienstverlening wordt onder andere 
verstaan: alle huidige en toekomstige dienstverlening dan wel 
verkoop of doorverkoop van goederen. Afwijking van hetgeen is 
overeengekomen is slechts mogelijk indien BSC Unisson dit 
schriftelijk heeft bevestigd. 
3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met BSC Unisson 
gesloten overeenkomsten kunnen door Sponsor niet zonder 
schriftelijke toestemming van BSC Unisson worden overgedragen 

aan derden. BSC Unisson heeft het recht deze voorwaarden 
tussentijds te wijzigen. Omtrent deze wijziging(en) zal BSC Unisson 
Sponsor zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
4. Tenzij anders vermeld, zijn onze voorstellen vrijblijvend en 
onverbindend. 
 
Artikel 2 (aard en inhoud) - BSC Unisson, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 08110604, zal 
communicatiemogelijkheden van BSC Unisson, welke voortvloeien 
uit haar sportbeoefening, aanwenden ter bekendmaking van de 
naam, goederen en/ of diensten van de sponsor.  
 
Het sponsorbedrag is in de sponsorovereenkomst gespecificeerd; de 
communicatie mogelijkheden, waarop de overeenkomst betrekking 
heeft, zijn in de sponsorovereenkomst gespecificeerd. Jaarlijks 
wordt op 1 januari van elk jaar het sponsorbedrag aangepast aan 
de wijzigingen van de jaarprijs indexcijfers van de 
gezinsconsumptie van het CBS. 
 
Artikel 3 (looptijd en beëindiging) - BSC Unisson en Sponsor 
hebben de intentie hun samenwerking, zoals in de Sponsorover-
eenkomst is vastgelegd,  na afloop van de genoemde periode voort 
te zetten. Deze sponsorovereenkomst wordt na het verstrijken van 
de contractsduur, behoudens opzegging, steeds stilzwijgend 
verlengd met 1 jaar tenzij anders overeengekomen. 
 
Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder 
vermelding van de gronden waarop opzegging is gebaseerd. De 
opzegging moet BSC Unisson 3 maanden vóór de expiratiedatum 
van de sponsorovereenkomst hebben bereikt. Tot aan de door de 
bedoelde opzegging bereikte einddatum van de 
sponsorovereenkomst blijven de tussen partijen overeengekomen 
verplichtingen van kracht.  
 
De sponsor is verplicht om desgevraagd alle onder verantwoorde-
lijkheid van de sponsor vervaardigde communicatiemiddelen direct 
na beëindiging van de sponsorovereenkomst te (doen) vernietigen. 
 
Artikel 4 (tussentijdse beëindiging) - De sponsorovereenkomst 
kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen in geval de 
wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt dan wel 
ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. In geval van 
tussentijdse ontbinding als bedoeld in dit artikel, vindt geen 
restitutie plaats van hetgeen krachtens de overeenkomst is betaald 
of gepresteerd. 

 
Artikel 5 (prestatie en eigendom) - Verplichtingen van BSC 
Unisson - BSC Unisson zal gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst de communicatiemogelijkheden aanwenden zoals 
genoemd in de sponsorovereenkomst ter bekendmaking van de 
naam, goederen en/ of diensten van de sponsor. 
 
Het is BSC Unisson toegestaan om gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst sponsor- en/ of reclame- overeenkomsten met 
derden aan te gaan met betrekking tot communicatiemogelijkheden 
als bedoeld in dit artikel zonder toestemming van de sponsor. 
 
Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- of 
merknaam van de Sponsor dient te geschieden zal BSC Unisson 

steeds vooraf overleg met Sponsor plegen (of met een door de 
Sponsor hiertoe aangewezen bureau). Presentatie in vorenbedoelde 
zin, welke vallen buiten het sportieve optreden van BSC Unisson 
zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van Sponsor. 
 
Alle gebruikte materialen ten behoeve van communicatie uitingen 
van Sponsor in het kader van de sponsorovereenkomst zijn 
eigendom van BSC Unisson. 
 
Artikel 5 (niet overdraagbaarheid) - Het is BSC Unisson niet 
toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk over te dragen aan derden. 
 
Artikel 6 (sponsorbedrag en betaling) - Verplichtingen van 
de sponsor  - De sponsor verplicht zich tot jaarlijkse betaling van 
de sponsorbedragen welke genoemd zijn in de 
sponsorovereenkomst. Het sponsorbedrag wordt jaarlijks 
voorafgaand aan elk kalenderjaar of bij het aangaan van de 

sponsorovereenkomst gefactureerd en middels automatische 
incasso geïncasseerd. Sponsor geeft BSC Unisson volmacht om alle 
bedragen die sponsor verschuldigd is ten opzichte van BSC Unisson 
middels automatische incasso te incasseren binnen 14 dagen na 
factuurdatum. 
 
BSC Unisson stuurt vooralsnog geen factuur met daarop 
gespecificeerd een bedrag aan door te berekenen omzetbelasting, 
doch behoudt zicht het recht voor in een later stadium een daartoe 
geëigende factuur aan Sponsor te zenden met de verplichting deze 
factuur te voldoen onder aftrek van reeds gedane voorschotten, 
indien BSC Unisson over het sponsorbedrag omzetbelasting 
verschuldigd blijkt te zijn. 
 
Alle kosten verbonden aan het gebruik van de (rechten op) 
communicatiemogelijkheden als genoemde in de 
sponsorovereenkomst, komen voor rekening van de Sponsor. Te 
denken valt hierbij aan de kosten voor grafisch ontwerp, materiaal- 
en/of drukkosten, etc. 
 
Het is de Sponsor niet toegestaan om sponsor overeenkomsten met 
individuele leden van BSC Unisson aan te gaan zonder schriftelijke 
toestemming van de vereniging.  
 
Artikel 7 (wanprestatie) - In geval van niet nakoming door een 
der partijen van een of meerdere verplichtingen krachtens deze 
overeenkomst of de wet op hem of haar rustende, heeft de 
wederpartij het recht om na een ingebrekestelling deze 
overeenkomst te ontbinden en nakoming van de overeenkomst en/ 
of schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 8 (beëindiging) - Na beëindiging van de 
sponsorovereenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet 
langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze 
overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen. 
 
Artikel 9 (recht) - Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht 
van toepassing. Geschillen worden beslecht door, in eerste 
instantie, de rechtbank Almelo. 
 
Artikel 10 (beperking aansprakelijkheid) – De 
aansprakelijkheid van BSC Unisson is in alle gevallen beperkt tot 
het door de sponsor in het betreffende jaar uitbetaalde 
sponsorbedrag. 
 


