Sponsorovereenkomst
DEZE SPONSOROVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN TUSSEN FLANDERS DRESSAGE EVENT VZW ENERZIJDS EN ONDERGETEKENDE ANDERZIJDS

Bedrijf

..................................................................................................................................................................

Straat & nr.

..................................................................................................................................................................

Postcode & Plaats ..................................................................................................................................................................
Telefoon

..................................................................................................................................................................

E-mail

..................................................................................................................................................................

BTW-nr.

..................................................................................................................................................................

Bestelling Champagnetafel 10 augustus 2019
Champagnetafel van 6 personen € 250/dag (excl.BTW) • € 50 extra per bijkomende persoon

 zat.

10/08 met 6 personen + ........ pers. extra

Totaal: € ................................

Bestelling Vip Lounge 8-9-10-11 augustus 2019
Personen

1 dag naar keuze

2 dagen naar keuze

3 dagen naar keuze

4 dagen

Bronze

2

€ 570

€ 990

€ 1300

€ 1730

Silver

4

€ 990

€ 1730

€ 2200

€ 2700

Gold

6

€ 1250

€ 2300

€ 3300

€ 3900

Diamond

8

€ 1700

€ 2600

€ 3600

€ 4250

Wenst u enkel aanwezig te zijn op zaterdag en/of zondag dienen wij een supplement van € 25 per persoon en per dag
aan te rekenen.
zat. 10/08

SUPPLEMENT



zon. 11/08

zat. 10/08 en zon 11/08




€ 25 (excl btw) x ................ personen = ...............
€ 50 (excl btw) x ................ personen = ...............




PROGRAMMABROCHURE
1/2 pagina

............................. € 150 (excl btw)

1/1 pagina

............................. € 250 (excl btw)

1/2 pagina

Veulencatalogus .... € 150 (excl btw)

1/1 pagina

Veulencatalogus .... € 250 (excl btw)

PARTNERSHIPS
Partnership Brons






PUBLICITEIT WEBSITE ............ € 500 (excl btw)
STANDRUIMTE

................. € 650 (excl btw)




BK Children of BK Ponys of BK U25 of BK Para Equestrian of Flanders Cup Silver of
Flanders Cup Brons of Flanders Cup Diamond................................................. € 3500 (excl btw)

Partnership Silver

BK Junioren of BK Young Riders of de Flanders Cup Gold.......................... € 6500 (excl btw)

Partnership Gold

BK Seniors.................................................................................................. € 9000 (excl btw)

Presenting Partner FDE International Auction............................................................................ € 3500 (excl btw)

ONZE GEGEVENS
Flanders Dressage Event vzw
Gentseweg 371A, 9120 Beveren-Waas
T +32 (0)478 78 70 76
info@flanders-dressage-event.be
www.flanders-dressage-event.be
IBAN BE88 0688 8992 7941
BIC GKCCBEBB
BTW BE 0822.414.993
Het evenement gaat door in:
Stal HULSTERLO - Kouterstraat 30, 9170 Meerdonk
www.stal-hulsterlo.be

Totaal






............................................................ € (excl btw)

Opmerkingen ................................................................................
................................................................................
Datum

................................................................................

Naam & handtekening:
Op deze sponsorovereenkomst gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden zie versozijde. Deze kan u ook
schriftelijk aanvragen via bovenstaand adres van Flanders Dressage Event vzw.

ALGEMENE VOORWAARDEN VZW FLANDERS DRESSAGE EVENT 2019
1. De organisator kan niet door de sponsor worden aangesproken voor de beperkte wijziging
in de uitvoering van de sponsorovereenkomst waartoe hij materieel en/of organisatorisch,
dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is.
2. Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de uiterste datum van betaling, is vanaf deze datum
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse verwijlinterest
verschuldigd ten belope van 10% op het openstaande saldo; daarnaast is tevens van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten belope van 10% van het volledige factuurbedrag; alle kosten in verband
met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de advocaat, de
gerechts- en inningskosten, zullen ten laste van de sponsor zijn.
3. De annulatie van de overeenkomst door de sponsor moet gebeuren bij aangetekende
brief. Wanneer een sponsor deze overeenkomst annuleert, is hij volgende vergoeding
verschuldigd aan de organisator, onverminderd het recht van de organisator om een
hogere schade te bewijzen en te verhalen op de sponsor :
• Bij annulatie voor 1 maart 2019 :
25% van het factuurbedrag
• Bij annulatie tussen 1 maart en 1 juni 2019:
50% van het factuurbedrag
• Bij annulatie tussen 1 juni en 1 juli 2019:
75% van het factuurbedrag
• Bij annulatie na 1 juli 2019:
100% van het factuurbedrag
4. De sponsor stemt er uitdrukkelijk mee in dat de organisator de sponsorovereenkomst
ten allen tijde kan annuleren in het geval door overmacht, door weer- of andere externe
omstandigheden, het evenement financieel verlieslatend dreigt te zijn. Het is de organisatie
toegelaten zich daarbij te baseren op de op dat moment bestaande omstandigheden, dan
wel op de publieke berichtgeving (televisie, radio, internet, ..) omtrent de omstandigheden
waarbij zij zich wenst te beroepen. De sponsor erkent dat de organisatie de betreffende
omstandigheden vrij kan inschatten en dat zij de beslissing van de organisator ter zake
niet zal aanvechten. In voorkomend geval zal de organisator een staat van de inkomsten
(waaronder de sponsorinkomsten) en uitgaven en kostenvergoedingen maken en deze
ter controle voorleggen aan een accountant of bedrijfsrevisor. Onder uitgaven worden die
kosten begrepen van de organisator met betrekking tot diens jaarwerking en de organisatie
van het evenement. Onder kostenvergoedingen worden alle vergoedingen begrepen die
de organisator moet betalen wegens de annulering van het evenement. Het saldo van
de inkomsten enerzijds en de uitgaven en kostenvergoedingen anderzijds zal pro rata
worden terugbetaald aan de sponsors die geen uitdrukkelijke afstand hebben gedaan
van terugbetaling. Bij de terugbetaling van de sponsoringgelden zal onder meer rekening
worden gehouden met de toepasselijke bepalingen inzake belastingen en BTW.
5. Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn uiterlijk betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
6. Al onze overeenkomsten worden afgesloten in of verondersteld afgesloten te zijn in
Beveren.
7. Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de
rechtbanken van het arrondissement Sint Niklaas – Dendermonde zijn bevoegd om de
eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen

ONZE GEGEVENS
Flanders Dressage Event vzw
Gentseweg 371A		
9120 Beveren Waas		
GSM +32.478.78.70.76		

Ondernemingsnummer 822414993
Bankrekeningnummer DEXIA 068-8899279-41
IBAN BE88 0688 8992 7941
BIC
GKCCBEBB

