
Sponsorpakket 1: 2000 €/jaar 
(excl.BTW) voor de periode 
van 3 jaar. 
 
 
 

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen: 
BGS Endurance Team vzw, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 
166, vertegenwoordigd door Koen De Volder hieronder vernoemd als “de gesponsorde”. 
 
EN 
 
Firmanaam: 
................................................................................................................................................... 
Adres maatschappelijke zetel:  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................... 
Ondernemingsnummer: 
................................................................................................................................................... 
hieronder vernoemd als “ de sponsor”. 
 
Er wordt overeengekomen als volgt: 

UITRUSTINGEN SPONSOR: Prijs 2000€/jaar 
exclusief BTW voor een periode van 3 jaar.  

Artikel 1:Voorwerp van de overeenkomst 
● Uw logo op de zijkant van onze volgwagen. Deze wagen gaat mee naar             

verschillende wedstrijden waar onze atleten aan deelnemen. 
● Uw logo op de voor - en achterzijde van de wedstrijduitrusting van onze atleten. 
● Uw logo op de voor - en achterzijde van de wielertrui. 
● Uw logo op de voor - en achterzijde van de runningshirts.  
● Uw logo op de frontpagina van onze webpagina, met een link naar uw web - en                

facebookpagina.  
● Uw logo op onze finishboog. 
● U wordt uitgenodigd met 4 personen op onze jaarlijkse barbecue t.w.v. €25 per             

persoon. 

 



● GRATIS deelname met 3 teams of personen van je organisatie aan de            
team-evenementen / evenementen ingericht door het Blue Globe Sports Endurance          
Team. 

● Vermelding van je bedrijfsnaam door de speaker tijdens een door ons georganiseerd            
evenement. 

● GRATIS deelname aan het VIP arrangement met 4 personen tijdens een door ons             
georganiseerd evenement. 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst 
● Deze overeenkomst wordt gesloten voor 3 jaren, ingaande op ......../......../........ en 

eindigend op ......../......../........ . 
● Indien gewenst door de gesponsorde en de sponsor, kan er een nieuwe 

sponsorovereenkomst afgesloten worden na afloop van het contract. 

Artikel 3: Verplichtingen van de sponsor 
● De sponsor engageert zich om de coördinaten van zijn bedrijf (naam, adres, logo...) 

door te geven aan de gesponsorde, zodat deze de nodige schikkingen kan treffen 
om de beloftes uit artikel 1 van deze overeenkomst tot een goed einde te kunnen 
brengen. 

● De sponsor engageert zich om de vergoeding voor de sponsoring met betrekking tot 
het voorwerp van de overeenkomst te betalen, binnen een maand na ontvangst van 
de jaarlijkse factuur. 

Artikel 4: Verplichtingen van de gesponsorde 
● De gesponsorde zal instaan voor de uitvoering van de beloftes vermeld in artikel 1 

van deze overeenkomst. 

Artikel 5: Vergoedingen 
● De jaarlijkse vergoeding voor dit sponsorpakket is 2000 euro exclusief BTW. Hiervoor 

zal de gesponsorde een jaarlijkse factuur opstellen. 

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst 
● De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na de duur van het contract. De 

overeenkomst kan niet voor het einde van het contract worden stopgezet.  
 
 
 
 

 
 

 



Opgemaakt en ondertekend te ...................................., op ......../......../........ in tweevoud, 
waarbij elke partij verklaart een origineel exemplaar ontvangen te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(naam en handtekening ) (naam en handtekening) 
Voor Blue Globe Sport Endurance Team Voor de sponsor  
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