Huurovereenkomst Sponsorbord
HC Helmond
Hockeyclub Helmond, gevestigd aan de Warande, 5707 CV te Helmond, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de penningmeester, N. de Ruijter, geregistreerd in het handelsregister te Eindhoven onder nummer 17115468; BTW nr.
8028.35.223.B01, hierna te noemen PARTIJ 1.

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Factuuradres
Postcode en Plaats
Website
Email
Telefoon
KvK nummer
BTW nummer

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Sponsorborden langs hockeyveld

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … hierna

3 meter

6 meter

9 meter

12 meter

Reclamebord hoofdveld A laag

€ 540

€ 1.025

€ 1.400

€ 1.830

Reclamebord hoofdveld A half hoog

€ 755

€ 1.455

€ 2.100

€ 2.690

Reclamebord hoofdveld A hoge positie

€ 915

€ 1.780

€ 2.585

€ 3.340

Reclamebord overige velden

€ 380

€ 700

€ 970

€ 1.160

- Vanaf € 115 per meter, de bedragen zijn exclusief eenmalige maakkosten.
- Contractperiode voor 3 jaar. Wordt automatisch verlengt met 1 jaar tot wederopzegging. Opzegtermijn is drie maanden.
- Prijsindexatie 2,5 %

te noemen PARTIJ 2.

Bedrijfsuitingen overig sportcomplex
Dug-out veld A, 2x logo

€ 750

Dug-out veld B, 2x logo

€ 500

Dug-out veld C of D, 2x logo

€ 200

2x logo doel veld A

€ 1.000

2x logo doel veld B

€ 750

2x logo doel veld C of D

€ 250

Logo op picknicktafel terras

€ 250

Bord boven ﬁetsenstalling

€ 250

Brommer/Scooterstalling

€ 250

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Partij 2 verklaart van Partij 1 te huren een (speciﬁcatie bord aangeven) …………………………………………..……………………………………………………………………..……
….……………..……….. aan de warande te Helmond.
2. Deze huurovereenkomst gaat in op … … … … … … … … … … … … … … … . en heeft een looptijd van …….... jaar.
3. Opzegging van deze overeenkomst dient ten minste zes maanden voor vervaldatum te geschieden per aangetekende brief
aan het adres van HC Helmond. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde duur wordt de contractduur van de
huurovereenkomst telkens automatisch met een jaar verlengd.
Seizoen 2017-2018

4. De huurprijs bedraagt € ……………………… , …….. excl. BTW per jaar, (zegge ………………………………………………...........................……….......................
............…………………………..………………. ) te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur op IBAN NL26RABO0181087820

Rabobank te Helmond. Jaarlijks vind indexatie plaats met 2,5%.
5. De aanmaak van het bord is voor rekening van Partij 2 en wordt verzorgd door een door Partij 1 aan te wijzen producent. De
rekening hiervoor wordt rechtstreeks naar huurder verzonden. Doorbelaste kosten hiervoor bedragen vanaf € 115,- ex. BTW per
meter bord.
6. Het bord wordt gemaakt op aanwijzing van Partij 2 en dient voor montage goedkeuring van Partij 1 te verkrijgen.
7. Het huurrecht is niet overdraagbaar zonder toestemming van Partij 1 en dient uitsluitend voor eigen gebruik.
8. Het reclamebord wordt door Partij 1 voor eventuele schade verzekerd. Partij 1 zorgt tevens voor het schoonhouden van het
gehuurde bord.
9. Het aan Partij 2 verhuurde reclamebord wordt aan partij 2 ter beschikking gesteld gedurende reguliere trainingen, competitiewedstrijden en oefenwedstrijden. (normaliter derhalve het hele jaar). Echter eventuele bondseisen (KNHB) ten aanzien van
reclame-uitingen dienen te worden gerespecteerd. (interlands e.d.). Alsdan heeft Partij 2 geen enkel recht op schadevergoeding.
10. Bij niet tijdige voldoening van het verschuldigde door Partij 2 of in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van een voor
Partij 1 uit de wet of deze overeenkomst voorkomende verbintenis, kan Partij 1 middels een schriftelijke verklaring, onderhavige
overeenkomst ontbinden, indien Partij 2 in verzuim is dan wel nakoming tijdelijk of blijven onmogelijk is.
Onverlet de verplichting van huurder tot volledige betaling van de overeengekomen huursomverplichtingen.
bij betalingsachterstand heeft Partij 1 recht op een rentevergoeding ter grootte van de wettelijk rente.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Helmond op ……………………..
Partij 1
Verhuurder

Partij 2
huurder

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Datum:

………………………………………..

Graag het ingevulde formulier mailen naar: sponsoring@HCHelmond.nl /
Deze overeenkomst wordt gescand en ontvangt u per mail.

