(Standaard)
PARTNER - VOORWAARDEN
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

MVV Maastricht BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41076318 en gevestigd Geusseltweg 11 6225 XS Maastricht, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur en de financieel
directeur van de MVV Maastricht BV, hierna te noemen “MVV”,

en
2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/naamloze
vennootschap/vereniging/stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer en gevestigd ……………., ………., hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer ………………, hierna te noemen “Partner”.

MVV en Partner tezamen aan te duiden als: “Partijen”

OVERWEGENDE DAT:
a.
b.
c.

d.

e.

MVV een betaald voetbalorganisatie is die op dit moment deelneemt aan één
van de competities betaald voetbal, zijnde de Eerste Divisie;
MVV additionele inkomsten beoogt te verwerven teneinde haar statutaire
doelstellingen te kunnen realiseren;
MVV hiertoe bedrijven aan zich wenst te binden, die via (relatie-) marketing,
communicatie en een integratie in hun marketing-/communicatiebeleid hun
doelstellingen mede via MVV wensen te realiseren;
Partner voldoende mogelijkheden ziet haar eigen partnerdoelstellingen, zoals
naamsbekendheid of de bekendheid van diensten en/of producten, te
verwezenlijken middels deze overeenkomst; en
Partijen overeenstemming hebben bereikt betreffende het aangaan van een
relatie en hun rechten en verplichtingen ter zake in de onderhavige
overeenkomst wensen vast te leggen.

ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN :
ARTIKEL 1
AARD OVEREENKOMST
1.1

MVV verleent hierbij de rechten aan Partner zoals neergelegd in deze
overeenkomst, welk rechten door Partner worden aanvaard.

1.2

Partner heeft het recht zich, gedurende de looptijd van deze overeenkomst,
voor haar eigen commerciële en communicatieve doeleinden, overeenkomstig
de bepalingen van deze overeenkomst, in haar communicatie te (laten)
presenteren als "Official Partner MVV".

1.3

Zowel MVV als de Partner verplichten zich hierbij tot integrale naleving van alle
relevante wettelijke bepalingen en voorschriften, de Sponsorreglementering van de
(overkoepelende) sportorganisatie en de Reclame Code.
Partijen verplichten zich voorts, deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en
niets te doen of na te laten dat de gerechtvaardigde belangen of de goede naam van
de andere partij zou kunnen schaden.
ARTIKEL 2
DUUR OVEREENKOMST

2.1

De overeenkomst treedt in werking op ….., is aangegaan voor bepaalde tijd voor de
duur van 12 maanden en eindigt, overeenkomstig de bepalingen van deze
overeenkomst, op ……..

2.2

Bij overeenkomsten met een clausule geldt dat deze telkens, automatisch en
stilzwijgend voor een periode van een jaar wordt verlengd. Deze overeenkomst
eindigt alsdan indien een van Partijen de overeenkomst schriftelijk (aangetekend met
bericht van ontvangst) heeft opgezegd per de alsdan geldende einddatum met
inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) maanden.
ARTIKEL 3
VERPLICHTINGEN PARTNER

3.1

Partner betaalt per jaar, lopend van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar, hierna te noemen het “Contractjaar”, als tegenprestatie voor de
door haar verworven rechten uit hoofde van deze overeenkomst aan MVV
(zegge: ….. euro) te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW binnen
14 dagen na de factuurdatum.

3.2

Het bedrag genoemd in lid 1 van dit artikel zal als volgt worden betaald:
Voor aanvang van het voetbalseizoen.
MVV zal voor de verschuldigde bedragen tijdig (dat wil zeggen ten minste 14
(veertien) dagen van te voren een factuur sturen.

3.3

Partner is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van de door haar op grond van
artikel 3.1 verschuldigde bedragen over te gaan.

3.4

Bij gebreke van tijdige betaling is MVV gerechtigd tot opschorting van haar
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, onverminderd haar recht op
betaling alsmede eventuele betaling van buitengerechtelijke incassokosten.

3.5

Alle kosten die verband houden met het gebruik van communicatie- en
commerciële mogelijkheden ingevolge deze overeenkomst, zoals doch niet
uitsluitend de productie- en plaatsingskosten van reclameborden, komen voor
rekening van Partner.

3.6

Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Zie ook
Bijlage I.

3.7

Partner zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van MVV. Ook heeft
Partner geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbaar gestelde
gelden in het kader van deze overeenkomst. Dit is uitsluitend voorbehouden
aan MVV.

3.8

Het is Partner niet toegestaan om overeenkomsten met de individuele spelers
van MVV aan te gaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVV.
ARTIKEL 4
VERPLICHTINGEN MVV

4.1

MVV verplicht zich, voor zover zulks redelijkerwijs van MVV verlangd kan
worden, om aan de Partner in het kader van deze overeenkomst, de benefits te
verschaffen die behoren bij het partner pakket, zoals opgesomd in de aan deze
overeenkomst gehechte bijlages, die van deze overeenkomst integraal
onderdeel uitmaken ( zie art. 10.2 ).

4.2

MVV zal ernaar streven dat aan haar activiteiten een zo groot mogelijke bekendheid
wordt gegeven.

ARTIKEL 5
NON-EXCLUSIVITEIT/EXCLUSIVITEIT
5.1

Deze overeenkomst laat onverlet de mogelijkheden van MVV om met derden
(partner)overeenkomsten te sluiten. MVV is niet verplicht tot afname van
goederen en/of diensten van Partner.
ARTIKEL 6
OVERLEG EN PUBLICITEIT

6.1

Partijen zullen op regelmatige basis een overleg doen plaatsvinden tijdens welk
overleg nader zal worden gesproken over de individuele acties en overige
doelstellingen van Partijen in het kader van deze overeenkomst.

6.2

Partijen zullen de wijze en tijdstippen waarop publieke bekendheid wordt
gegeven aan het bestaan c.q. de verlenging van deze overeenkomst schriftelijk
overeen komen.

6.3

Communicatieve uitingen van een partij, die niet in deze overeenkomst zijn
vastgelegd, waarin de wederpartij bij name wordt genoemd, of waarin naar de
wederpartij zonder haar bij name te noemen voor derden herkenbaar wordt
verwezen, behoeven in elk geval voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
wederpartij. Indien op een verzoek tot schriftelijke goedkeuring niet binnen
zeven (7) werkdagen na ontvangst van het verzoek door de wederpartij wordt
gereageerd, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.

6.4

Partijen zullen zich onthouden van uitspraken of associaties (al dan niet geuit
via social media, die een negatieve invloed kunnen hebben op (de naam en
reputatie van) de andere partij.
ARTIKEL 7
REGELGEVING EN BESLUITEN

7.1

Partijen dienen met betrekking tot de uit deze overeenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen de ter zake geldende huidige en mogelijk toekomstige
(media)wetgeving en aanverwante regelingen en besluiten alsmede de overige
relevante en huidige en mogelijke toekomstige regelgeving van onder andere
de KNVB, de FIFA en de UEFA te respecteren. Partner is in dit verband
verplicht er voor zorg te dragen dat al haar uitingen en de door haar
aangeleverde uitingen (voor gebruik door Club) in het kader van deze
overeenkomst - zoals doch niet uitsluitend de reclameborden - in
overeenstemming zijn met voornoemde wetgeving en toepasselijk regelingen,
alsmede met de overige relevante huidige en mogelijke toekomstige

regelgeving. Partner vrijwaart MVV ter zake alle kosten en schade in verband
met het niet-nakomen door Partner van het bepaalde in dit artikellid.

7.2

Met betrekking tot de voetbalcompetitie waarin MVV speelt (op het moment van
ondertekening de Eerste divisie), worden zogeheten collectieve
(partner)contracten gesloten. Onderdeel van deze contracten kan zijn dat de
desbetreffende partner rechten worden verleend betreffende communicatie- en
promotiemogelijkheden bij en van MVV alsmede in en rondom het stadion van
MVV, zoals doch niet uitsluitend reclameborden, het gebruik van het club logo
en club gerelateerde databases van partners en/of supporters. MVV zal te allen
tijde medewerking moeten verlenen aan voornoemde communicatie- en
promotiemogelijkheden zelfs indien het betreft een collectieve partner in
dezelfde branche als waarin Partner actief is, hetgeen alsdan geen
toerekenbare tekortkoming oplevert van MVV ten aanzien van de bepalingen uit
deze overeenkomst. Indien MVV promoveert of degradeert naar een andere
divisie is deze bepaling van overeenkomstige toepassing betreffende de alsdan
bestaande en toekomstige collectieve partners van deze divisie.

7.3

Indien MVV deelneemt aan de KNVB Beker en ten aanzien van dit toernooi
(door de KNVB) (collectieve) partnercontracten zijn/worden gesloten, is het
bepaalde in lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 8
AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN OVERMACHT

8.1

De aansprakelijkheid van MVV onder deze Overeenkomst is beperkt tot directe
schade en tot maximaal (i) het bedrag waarop de door MVV afgesloten verzekering
aanspraak geeft dan wel MVV op een derde kan verhalen; of (ii) de (factuur)waarde
van de door de MVV verstrekte rechten waar de aansprakelijkheid op ziet. Zulks ter
keuze van MVV. Indien om welke reden dan ook geen uitkering overeenkomstig het
bepaalde onder (i) mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van MVV onder
deze Overeenkomst beperkt tot het bedrag als bedoeld onder (ii).

8.2

MVV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder
begrepen gemiste contracten, gemiste inkomsten, gederfde winst en gederfde
besparingen.

8.3

De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid van MVV gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld van MVV of haar bedrijfsleiding.

8.4

8.5

8.6

Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van
een toerekenbare tekortkoming dan wel een naar objectieve maatstaven
vaststaande onrechtmatige handeling van één der Partijen.
Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor
de andere Partij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan
haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor zover zulks het
gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
Partner is zelf volledig verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen en afdragen van
alle belastingen, mogelijke (na)heffingen en/of boetes die zij verschuldigd is aan de
desbetreffende autoriteiten die op wat voor wijze dan ook gerelateerd zijn aan de
uitvoering van de rechten onder deze overeenkomst zoals, doch niet uitsluitend, de
verkrijging van toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en vrijwaart MVV in dezen in
geval MVV hieromtrent wordt aangesproken vanwege het nalaten van betaling van de
hiervoor genoemde verschuldigde bedragen door Partner.
ARTIKEL 9
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

9.1

Deze overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door een partij
eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval de wederpartij in
strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst en deze wederpartij niet
binnen tien (10) dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige
handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt. Een ingebrekestelling is niet
vereist indien volledige nakoming niet meer mogelijk dan wel zinvol is of in de
overeenkomst een fatale termijn is opgenomen waarbinnen moet zijn gepresteerd.
Een beëindiging als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid laat onverlet het recht
van de beëindigende partij om aanspraak te maken op schadevergoeding en
vergoeding van gemaakte kosten.

9.2

Indien MVV promoveert naar de Eredivisie, is MVV gerechtigd de overeenkomst per
30 juni van het betreffende seizoen dat MVV promoveert te beëindigen, dan wel in
overleg te treden over een eventuele verlenging van de onderhavige partnerrelatie
tegen andere marktconforme voorwaarden.

9.3

Indien één der Partijen:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard;
b.
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c.
ontbonden of geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten voor de
resterende duur van de overeenkomst staakt;

heeft de andere partij het recht deze overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht
schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten te vorderen.
9.4

In geval van beëindiging van deze overeenkomst zal Partner onverwijld het
uitoefenen van de rechten zoals verleend onder deze overeenkomst staken met
dien verstande dat in geval van beëindiging van deze overeenkomst door het
verstrijken van de overeengekomen termijn of een tussentijdse beëindiging die
niet is te wijten aan een omstandigheid die voor rekening of risico van Partner
komt, Partner gerechtigd zal zijn om gedurende een zogenaamde
uitloopperiode van maximaal vier (4) weken na datum beëindiging de op dat
moment lopende acties waarbij op enigerlei wijze nog gebruik wordt gemaakt
van haar rechten onder deze overeenkomst voort te zetten overeenkomstig alle
relevante bepalingen van deze overeenkomst. Het op enigerlei wijze opstarten
van nieuwe acties is gedurende deze uitlooptermijn niet toegestaan.
De Partner verplicht zich na beëindiging dan wel na de uitloopperiode alle onder zijn
verantwoordelijkheid vervaardigde partnermaterialen en middelen te (doen)
vernietigen.
ARTIKEL 10
ALGEMEEN

10.1

Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn deze overeenkomst aan
te gaan en de rechten te verlenen die in deze overeenkomst over en weer
worden verleend.

10.2

Alle bijlagen bij deze overeenkomst maken nadrukkelijk en onlosmakelijk
onderdeel uit van deze overeenkomst.

10.3

Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle tussen Partijen hieraan
voorafgaand gevoerde onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie en
bestaande overeenkomsten.

10.4

Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van
vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij bij de uitvoering van deze
overeenkomst kennis nemen, waaronder ook de inhoud van deze
overeenkomst wordt verstaan. Ook na beëindiging van deze overeenkomst blijft
deze verplichting op ieder der partijen rusten, behalve voor zover dit informatie
betreft die reeds publiekelijk bekend is geworden, anders dan ten gevolge van
een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.

10.5

Wijzigingen van en/of terzijdestellingen en/of aanvullingen op deze
overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door
Partijen.

10.6

Indien mocht blijken dat een gedeelte van deze overeenkomst in strijd is met
dwingend recht dan wel om andere redenen ongeldig blijkt te zijn, zal de
eventuele ongeldigheid van dat gedeelte geen ongeldigheid van de gehele
overeenkomst met zich brengen. In dat geval zijn Partijen verplicht deze
overeenkomst te herzien, in die zin dat het aanvankelijk door Partijen beoogde
effect van het later ongeldig gebleken gedeelte in de geest van deze
overeenkomst en conform de beginselen van redelijkheid en billijkheid zoveel
mogelijk wordt benaderd.

10.7

Partner is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, op enigerlei wijze te
bezwaren en/of te sublicentiëren.

10.8

Partijen erkennen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dat
de toepasselijkheid van eigen (inkoop-) voorwaarden of andere voorwaarden
expliciet is uitgesloten en aanvaarden uitdrukkelijk de bepalingen van deze
overeenkomst. Dit artikellid is niet van toepassing op de Standaardvoorwaarden
van de KNVB betreffende de verkoop van toegangskaarten en de toegang tot
stadions, te vinden op www.knvb.nl. Partner heeft van de in dit artikellid
genoemde voorwaarden kennis genomen en verklaart middels ondertekening
van deze overeenkomst de inhoud en gelding ervan te aanvaarden.

10.9

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiende uit of samenhangend met deze overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder MVV
ressorteert dan wel aan de Arbitrage Commissie Sportsponsoring gevestigd te
Amsterdam, zulks ter keuze van de Partij die het geschil aanhangig maakt.

Aldus in tweevoud opgemaakt, geparafeerd en ondertekend te Maastricht d.d.
MVV

PARTNER

