
 

SPONSOROVEREENKOMST  
ABC Architectuurcentrum Haarlem 

 

De ondergetekenden: 

De stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem, gevestigd te Haarlem, het ABC 

en 

De […………………………………………….] gevestigd te […………………………], de Sponsor, 

NEMEN IN AANMERKING: 

1. Het ABC verricht onder meer exposities en lezingen op het gebied van architectuur en is voor de 

Sponsor interessant in communicatief opzicht en de Sponsor is derhalve bereid de Stichting 

financieel te ondersteunen, als hoofdsponsor/sponsor/subsponsor; 

2. De Sponsor ziet voldoende mogelijkheden haar eigen doelen te verwezenlijken door in het kader 

van de hiervoor bedoelde activiteiten van de Stichting zijn naamsbekendheid of de bekendheid van 

zijn diensten/producten te vergroten, alsmede in contact te komen met andere Sponsoren en 

betrokkenen in het ABC-netwerk; 

3. Partijen hebben ten aanzien van het voorgaande overleg gevoerd. Dit overleg heeft geleid tot 

overeenstemming, die partijen schriftelijk wensen vast te leggen. 

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

1. Het ABC verplicht zich tot de prestaties, die behoren bij het soort sponsorschap (zie bijlage). 

2. Het ABC zal ernaar streven dat aan haar activiteiten een zo groot mogelijke bekendheid wordt 

gegeven, met name door publiciteit via radio, televisie en gedrukte en nieuwe media. 

3. De Sponsor verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van € [bedrag] (exclusief BTW) per 

jaar.  

4. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, ingaande op [datum]. 

5. De duur van de overeenkomst zal bij het verstrijken van een jaar verlengd worden met een jaar. 

6. Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk indien de Sponsor vóór [datum, uiterlijk 3 maanden 

voor de ingangsdatum] per brief aangeeft niet langer de Stichting te sponsoren. 

7. Beide partijen zullen een vertegenwoordiger aanwijzen die als contactpersoon met betrekking tot 

de naleving van deze overeenkomst zal functioneren.  

Voor de Sponsor is dat: [naam] en voor het ABC is dat: Gabriël Verheggen. 

Aldus in tweevoud overeengekomen op [datum], te [plaats], 

A. Het ABC       B. De Sponsor 

Gabriël Verheggen       [naam] 

Directeur       [functie] 


