
 

Sponsor overeenkomst 
Tussen: 

 De vereniging De sponsor 

Naam bedrijf JCI Lier vzw  

Adres Kerkstraat 11 
BE-2500 Lier 

 

Ondernemingsnummer 0414.101.053  

E-mail voorzitter@jcilier.be  

Vertegenwoordigd door Toon Vervoort  

 

Wordt het volgende overeengekomen: 

JCI Lier vzw organiseert op 2 oktober 2021 een galabal ter ere van het 50 jaar bestaan van de 
vereniging JCI Lier vzw. De sponsor verbindt zich ertoe om dit galabal financieel te ondersteunen 
door in te tekenen op volgend(e) sponsorpakket(ten): 

Aantal Naam pakket Bedrag Totaalbedrag 

 VIP status €150  

 Twenty-tens €300  

 Nillies €600  

 Nineties €900  

 Eighties €1200  

 Seventies €1500  

 

De inhoud van de pakketten staat omschreven in het toegevoegde sponsordossier en de sponsor 
erkent uitdrukkelijk hiervan kennis te hebben genomen.  

De sponsor verbindt er zich toe zijn logo (in png formaat met transparante achtergrond) op eerste 

mailto:voorzitter@jcilier.be


verzoek en uiterlijk voor 1 augustus 2021 over te maken via e-mail aan voorzitter@jcilier.be. 
Indien JCI Lier vzw niet voor deze datum over het nodige materiaal beschikt, kan de vereniging de 
contractueel overeengekomen publiciteit weigeren waarbij de overeenkomst voor het overige 
wordt behouden. 

Facturatie en betaling: 

Het verschuldigde bedrag wordt door de vereniging aan de sponsor gefactureerd. 

De sponsor erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die vermeld staan 
op de facturatie van JCI Lier vzw en deze te aanvaarden. 

In afwijking van deze algemene voorwaarden dient de factuur door de sponsor ten laatste 1 
maand voor de initieel bepaalde datum van het evenement te worden betaald op rekening BE29 
2300 0000 4464 van JCI Lier vzw.  

In geval van niet tijdige betaling behoudt JCI Lier vzw zich tevens het recht voor om huidige 
sponsorovereenkomst te ontbinden d.m.v. een aangetekend schrijven aan de sponsor binnen de 
8 dagen nadat de betaaltermijn is overschreden. 

Bepalingen i.v.m. Covid-19: 

Omwille van door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van de Covid-19 werd het 
event verplaatst van 8 mei naar 2 oktober 2021. 

Deze wijzing van datum heeft geen invloed op de geldigheid van huidige overeenkomst en kan 
evenmin aanleiding geven tot ontbinding of wijziging van deze overeenkomst. 

Indien JCI Lier vzw omwille van door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van de 
Covid-19 ook in de onmogelijkheid verkeert om het evenement op 2 oktober 2021 te laten 
doorgaan, zal het evenement worden geannuleerd. 

In geval van annulering van het evenement zal JCI Lier vzw 90 % van het gefactureerde bedrag aan 
de sponsor terugbetalen binnen de 30 dagen na de annulering, zonder dat de sponsor aanspraak 
kan maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege JCI Lier vzw. 

 

Opgemaakt te Lier op ___/___/2021 

Toon Vervoort       _____________________ 

Voorzitter JCI Lier 2021-2022     Gelezen en goedgekeurd, 
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