
Paardensportvereniging 

LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA  
Gevestigd in de gemeente Aalburg – opgericht in 1922.  
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 

 

 

 

Website:  www.lvhea.nl     KvK Midden-Brabant:  40.27.14.82    Bankrekeningnr.:  NL87RABO0341518417 

 

SPONSORCONTRACT 
 
Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena gevestigd te Wijk en Aalburg 
 
En 
 

Naam Sponsor  

Naam Contactpersoon  

Adres  

Postcode & Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1. Deze overeenkomst regelt de sponsering tussen de Sponsor en PSV LvHeA 
1.2. PSV LvHeA zal de belangen van de sponsor voor zover samenhangt met en voortvloeiend uit deze 

overeenkomst ondersteunen en verklaart altijd in de representativiteit van de sponsor te handelen 
 
Artikel 2 – Prestaties 
2.1. Sponsor betaalt PSV LvHeA eenmalig / jaarlijks (doorhalen wat niet van toepassing is) het 

overeengekomen bedrag inclusief BTW en schenkingsrecht.  
2.2. Betaling van het sponsorbedrag vindt plaats na facturatie van PSV LvHeA aan het door sponsor 

opgegeven adres 
2.3.  De prestaties van PSV LvHeA als gesponsorde staan beschreven in artikel 5 
 
Artikel 3 – Duur en opzegging 
3.1.  Deze overeenkomst treedt in werking zodra beide partijen haar ondertekend hebben. 
3.2. Indien onder 2.1. is aangegeven dat het overeengekomen bedrag eenmalig is houdt de 

overeenkomst op te bestaan na betaling van het gesponsorde bedrag en de uitvoering van de 
geleverde tegenprestatie door PSV LvHeA 

3.3. Indien onder 2.1 is aangegeven dat het overeengekomen bedrag jaarlijks is zal de overeenkomst niet 
van rechtswege ophouden één jaar naar ondertekening. 

3.4. Hiertoe is vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die termijn. Ieder der partijen is 
tot opzegging bevoegd. De opzegging dient bij brief te geschieden waarbij de termijn van opzegging 
twee maanden bedraagt.  

3.5. Zodra één van de partijen een bericht van opzegging heeft bereikt, heeft deze het recht om van de 
wederpartij te verlangen dat partijen met elkaar in overleg treden over vernieuwing of verlenging van 
de overeenkomst.  

3.6. Vindt geen opzegging plaats op de wijze zoals in dit artikel omschreven, dan loopt de overeenkomst 
telkens door voor de duur van één jaar, onder gelijkblijvende voorwaarden. 

 
Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging 
4.1. Deze overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd indien de wederpartij 

failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt. 
4.2. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden per aangetekende brief onder vermelding van 

de redenen. Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel, vindt geen restitutie plaats 
hetgeen krachtens deze overeenkomst al is betaald of gepresteerd. 
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Artikel 5 – Prestaties PSV LvHeA 
5.1. PSV LvHeA zal de volgende overeengekomen  prestaties leveren 
 
Op basis van Sponsor pakketten  

 PRESTATIES 
PAKKET 

1 2 3 

Vermelding logo op website www.lvhea.nl X X X 

Vermelding logo tijdens vier wedstrijden op  

 Startlijsten (openbaar verspreid via internet, verspreid onder deelnemers en 
belangstellende) 

 Wedstrijdcoupons en wedstrijdresultaten (openbaar verspreid via internet, verspreid 
onder deelnemers en belangstellende)  

 Digitale sponsorpresentatie welke wordt gepubliceerd op wedstrijddagen 

X X X 

Ontvangen van de nieuwsbrief X X X 

Reclame banner in nieuwsbrief  X X 

Mogelijkheid tot verspreiden speciale aanbiedingen op evenementen, website en in 
nieuwsbrief 

 X X 

Plaatsen van reclame tijdens wedstrijden (bijvoorbeeld spandoek, reclamebord, folder of vlag)   X 

KOSTEN € 50 €75 €100 

 
De sponsor kiest voor Pakket 1 / Pakket 2 / Pakket 3 (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
OF  
 
Op basis van op zichzelf staande prestatie  

PRESTATIES KOSTEN 

Verkopen van producten tijdens wedstrijden  Per evenement € 100 

Algemene wedstrijdsponsoring  € 25 

Algemene evenementensponsoring (bijvoorbeeld ponykamp, clinic)  € 25 

Rubrieksponsering (rubriek word in overleg bepaald) € 25, € 50, € 75 of €100  

Club van 50 € 50 

 
De sponsor kiest voor de volgende prestatie(s) _____________________________________________________ 
 
OF  
 
Eigen voorstel sponsor 
Namelijk: ___________________________________________________________________________________ 
 Voor het bedrag van € _______________________ uitgeschreven _____________________________________ 
 

 
De sponsor verklaart PSV LvHeA te sponsoren voor het bedrag van € ________________ 
uitgeschreven __________________________________________________________euro.   
 
 
Handtekening Sponsor      Handtekening Bestuur PSV LvHeA 
 
 
 
 
Datum ondertekening sponsor     Datum ondertekening  
 
 
Aangedragen door (bestuurs)lid: _______________________________________________________________ 
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