
ALGEMENE SPONSORVOORWAARDEN VOLLEYBALVERENIGING PODARWIC DECEMBER 2014 
 
Artikel   1.  Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene sponsorvoorwaarden zijn van toepassing op alle (sponsor)aanbiedingen van 

Volleybalvereniging Podarwic, op alle sponsorovereenkomsten die zij hiertoe aangaat en alle 
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

 
1.2 Volleybalvereniging Podarwic wordt conform deze algemene voorwaarden aangeduid als 

opdrachtnemer. De sponsor wordt aangeduid als opdrachtgever. 
 
1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de voorwaarden uit de overeenkomst voor. 
 
Artikel   2. Aanbiedingen 
2.1 Alle gedane of te maken aanbiedingen zijn vrijblijvend van aard. 
 
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, beeldmerken en dergelijke verstrekt, mag 

opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop 
baseren. 

 
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn standaard exclusief omzetbelasting, productiekosten 

en / of verzendkosten, tenzij anders omschreven. 
 
Artikel   3. Rechten van (intellectuele) eigendom 
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle 

rechten van eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, modellen, 
producties van materialen (waaronder kleding) en dergelijke. 

 
3.2 Rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer 

ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 
Deze gegevens mogen zonder een voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer niet worden gebruikt. 

 
Artikel   4. Verstrekte informatie en gegevens 
4.1 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, te gebruiken beeldmerken en dergelijke 

verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid 
(p.e. kleurmodel t.b.v. drukwerk) en volledigheid daarvan. 

 
4.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 

gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, te gebruiken beeldmerken, 
ontwerpen, modellen en dergelijke. 

 
Artikel   5. Levertijd / uitvoeringsperiode 
5.1 De levertijd en / of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 

 
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en / of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat zij 

de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. 
 
5.3 De levertijd en / of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische 

details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn 
van opdrachtnemer. 

 
5.4 Overschrijding van de levertijd en / of uitvoeringperiode geeft in geen geval recht op schade-

vergoeding of ontbinding. 
 
Artikel   6. Overmacht 
6.1 Opdrachtnemer heeft het de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als zij door 

overmacht (tijdelijk) is verhinderd haar contractuele verplichtingen tegenover opdrachtgever na 
te komen. 

 
 



6.2   Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat betrokken leveranciers, 
onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde partijen niet of niet 
tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, 
diefstal of verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en 
import- of handelsbeperkingen. 

 
6.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide 

partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel 
van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

 
6.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de 

beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 
 
Artikel   7. Garantie en overige aanspraken 
7.1 Garantie en overige aanspraken zijn van toepassing conform voorwaarden van leverancier(s) 

van opdrachtnemer. Leveranciers van opdrachtnemer staan in voor de goede uitvoering van de 
overeengekomen prestatie. Voorwaarden met betrekking tot garanties en overige aanspraken 
kunnen per aanvraag bij hen verkregen worden. 

 
7.2 Opdrachtgever moet opdrachtnemer, ofwel leverancier van opdrachtnemer, in alle gevallen de 

gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen of de bewerking opnieuw uit te 
doen voeren, mits dat binnen de voorwaarden voor garantie en overige aanspraken valt. 

 
7.3 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten 

opzichte van de opdrachtnemer, ofwel leverancier van opdrachtnemer, heeft voldaan. 
 
7.4. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 
 a.  normale slijtage 
 b. onoordeelkundig gebruik 
 
Artikel   8. Betaling 
8.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdracht-

nemer aan te wijzen rekening. In geval van kledingsponsoring wordt rechtstreeks af leverancier 
aan opdrachtgever gefactureerd. 

 
8.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. per bankoverschrijving naar rekening van opdrachtnemer 
b. per bankoverschrijving naar rekening van leverancier, bij kledingsponsoring 
c. contant bij de penningmeester van opdrachtnemer 
 d. in alle gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum 

 
Artikel   9. Beëindiging van de overeenkomst / contractduur 
9.1 Als opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is 

van een tekortkoming van één der partijen, en beide partijen hiermee instemmen, wordt de 
overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. 

 
9.2 Afhankelijk van de schriftelijke keuzen, dan wel overeengekomen, eindigt de overeenkomst 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer per: 
a. 1 jaar bij een éénmalige schenking 
b. 2 jaar bij clubsponsoring*  
c. 3 jaar of langer bij doorlopende clubsponsoring*, afmelding per het eerstvolgende jaar 

 d. 3 jaar bij kledingsponsoring 
 
 *clubsponsoring betreft ‘club van resp. 25, 50, 75 of 100’ 
 
Artikel 10. Toepasselijk recht 
10.1  Het Nederlands recht is van toepassing. 


