
Sponsor overeenkomst 
 
De ondergetekenden: 
 
Naam:  Voornaam: 
Adres:  nr:             Bus: 
Postcode:  Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
E-mailadres: 
Handelend in naam van:     Hierna te noemen “sponsor”. 
 
 
Naam:  Voornaam: 
Telefoonnummer: 
Handelend in naam van:   VZW ViVa Blanne  
 Kortestraat 14 
 3053 Haasrode 
 BE0713.997.697 
 info@vivablanne.be 
Hierna te noemen “organisator”, komen het volgende overeen: 
 
1. De sponsor steunt alle evenementen van Viva Blanne in het jaar 2022 (Overwintert en Feest)*: 
( ) Steunpakket ter waarde van € 150 aangeboden voor € 135 (Steun) 
( ) Participantenpakket ter waarde van € 345 aangeboden voor € 285 (Participant) 
( ) Sponsorpakket ter waarde van € 850 aangeboden voor € 560 (Sponsor) 
( ) Partnerpakket ter waarde van € 1650 aangeboden voor € 1200 (Partner) 
( ) Exclusiviteit op sector inclusief partnerpakket aangeboden voor € 2400 (Exclusive) 
( ) Partnerpakket op maat: overeengekomen deal bijvoegen in bijlage! 
Omschrijving pakketten: zie bijlage I 
 
2. De sponsor steunt het evenement “Blanne feest” van 13 en 14 mei 2022 inclusief alle 
activiteiten daaromheen met*: 
( ) Steunpakket ter waarde van € 100 aangeboden voor € 100 (Steun) 
( ) Participantenpakket ter waarde van € 230 aangeboden voor € 200 (Participant) 
( ) Sponsorpakket ter waarde van € 600 aangeboden voor € 425 (Sponsor) 
( ) Partnerpakket ter waarde van € 1150 aangeboden voor € 885 (Partner) 
( ) Partnerpakket op maat: overeengekomen deal bijvoegen in bijlage! 
Omschrijving pakketten: zie bijlage II 
 
3. De sponsor steunt het evenement “Blanne Overwintert” van 22 januari 2022 inclusief alle 
activiteiten daaromheen met*: 
( ) Steunpakket ter waarde van € 50 aangeboden voor € 50 (Steun) 
( ) Participantenpakket ter waarde van € 115 aangeboden voor € 100 (Participant) 
( ) Sponsorpakket ter waarde van € 250 aangeboden voor € 175 (Sponsor) 
( ) Partnerpakket ter waarde van € 500 aangeboden voor € 385 (Partner) 
( ) Partnerpakket op maat: overeengekomen deal bijvoegen in bijlage! 
Omschrijving pakketten: zie bijlage III 
 
 
  
2. Het verschuldigde bedrag van €                           wordt*: 
( ) Binnen een termijn van 30 dagen op de KBC rekening BE11 7370 5025 6248  van de organisatie gestort ovv. 
“NUMMER DEAL (1,2,3,4) + naam sponsor”. 
( ) Cash betaald bij de ondertekening van deze overeenkomst. 
 
*schrappen wat niet van toepassing is. 
 



  



 

3. Aanvullende bepalingen 
1. Overige afspraken rondom deze sponsorovereenkomst dienen schriftelijk vastgesteld te worden. 
2. Het niet verkrijgen van een evenementenvergunning geldt tussen partijen als ontbindende 
voorwaarde voor de overeenkomst. Ook indien door de organisator wordt besloten, dat het 
evenement Blanne feest geen doorgang kan vinden, wordt deze overeenkomst automatisch ontbonden. Een 
reeds betaald bedrag wordt dan aan de sponsor geretourneerd. 
3. Indien door overmacht het evenement geen doorgang kan vinden, blijft de overeenkomst van 
kracht. 
4. De vergunninggever heeft het laatste woord in de locatie van de evenementenvoorzieningen. 
Indien van toepassing zal de organisator in overleg met de sponsor een alternatief vaststellen voor 
invulling van de exposure in het evenementengebied. 
5. Het afgesproken sponsormateriaal (bijvoorbeeld: spandoek) wordt vervaardigd en ter beschikking 
gesteld door de sponsor. De kosten hiervoor komen voor rekening van sponsor. 
6. Indien wordt besloten de exposure plaats te laten vinden op speciaal daarvoor ingerichte torens, 
overspanningen en/of extra te plaatsen voorzieningen komen de additionele kosten voor rekening 
van de sponsor. 
7. De sponsor is aansprakelijk voor alle kosten voortkomende uit ondeugdelijke en/of niet tijdige 
levering van het door of namens hem vervaardigde sponsormateriaal. 
8. De organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan geleende bezittingen 
van de sponsor op het evenemententerrein, zoals diefstal, molest, brandstichting etc... 
9. De organisator is verantwoordelijk voor een volwaardige invulling van het programma. Mocht 
wanprestatie van de artiesten dit teniet doen, dan zal er binnen de mogelijkheden door de 
organisator voor een representatieve vervanging worden gezorgd. 
10. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk 
tussen organisator en sponsor zijn overeengekomen. 
11. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding 
van deze overeenkomst dan wel uit overeenkomsten hieruit voortvloeiend, zullen worden 
voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Leuven. 

. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te:                                          op datum: 
 
 
 
 
handtekening sponsor:    handtekening organisator: 

  



BIJLAGE I: sponsor arrangementen voor alle evenementen 
 
  Steuner voor 135 euro 
o vermelding op de website van alle evenementen  
Steunpakket t.w.v. €150 aangeboden voor €135 
 

 participant voor 285 euro 
o vermelding op de website van alle evenementen 
o vermelding op alle facebook – evenementen 
o Basis drankpakket  
 o Overwintert:  2 drankbonnen en 1 versnapering 
 o Feest: 6 drankbonnen en 3 versnaperingen 
Participantenpakket t.w.v. €345 aangeboden voor €285 
 

 sponsor voor 560 euro 
o of logo op het gedrukte poster van alle evenementen (keuze van de organisator) 

o Zomert en Overwintert elk 100 stuks A2 
o Feest 250 stuks A2 

o of logo op de gedrukte flyer van alle evenementen (keuze van de organisator)  
o oplage per event 5.000 stuks A6 

o prominente vermelding op de website van alle evenementen 
o vermelding op alle facebook – evenementen  
o ruimte voor 1 banner of logo op elk evenement zelf 
o Drankenpakket 
 o Feest: 12 drankbonnen en 5 versnaperingen 
 o Overwintert: 4 drankbonnen en 2 versnaperingen 
Sponsorpakket t.w.v. € 850 aangeboden voor €560 
 

 partner vanaf 1200 euro 
o logo op het gedrukte posters van alle evenementen  

o Zomert en Overwintert elk 100 stuks A2 
o Feest 250 stuks A2 

o logo op de gedrukte flyer van alle evenementen 
o oplage per event 5.000 stuks A6 

o prominente vermelding op de website van alle evenementen 
o vermelding op alle facebook – evenementen  
o ruimte voor 2 banners of logo’s op elk evenement zelf 
o Drankenpakket  
 o Feest: 26 drankbonnen en 9 versnaperingen  
 o Overwintert: 8 drankbonnen en 3 versnaperingen  
o Verrassingspakket twv € 100 
Partnerpakket t.w.v. €1650 aangeboden voor €1200 

  



BIJLAGE II: sponsor arrangementen voor Blanne Feest 
 
  Steuner voor 100 euro 
o vermelding op de website van het evenement Blanne feest 
Steunpakket t.w.v. €100 aangeboden voor €100 
 

 participant voor 200 euro 
o vermelding op de website van het evenement Blanne feest 
o vermelding op het facebook – event “Blanne feest” 
o Basis drankpakket 2 personen 
 o 4 drankbonnen 
 o 2 versnapering 
Participantenpakket t.w.v. €230 aangeboden voor €200 
 

 sponsor voor 425 euro 
o of logo op het gedrukte promotiemateriaal van Blanne feest (oplage 250 stuks A2) (keuze van de organisator) 
o of logo op de flyer van Blanne feest (oplage 5.000 stuks A6) (keuze van de organisator) 
o prominente vermelding op de website van het evenement Blanne feest 
o vermelding op het facebook – event Blanne feest 
o ruimte voor 1 banner of logo op het evenement zelf 
o Basis drankpakket 4 personen 
 o 8 drankbonnen 
 o 3 versnapering 
Sponsorpakket t.w.v. € 600 aangeboden voor €425 
 

 partner vanaf 885 euro 
o logo op het gedrukte promotiemateriaal van Blanne feest (oplage 250 stuks A2) 
o logo op de flyer van Blanne feest (oplage 5.000 stuks A6) 
o prominente vermelding op de website van het evenement Blanne feest 
o aparte vermelding op het facebook – event Blanne feest 
o ruimte voor 2 banners of logo’s op het evenement zelf 
o Basis drankpakket 8 personen 
 o 18 drankbonnen 
 o 6 versnapering 
o Verrassingspakket twv € 75 
Partnerpakket t.w.v. €1150 aangeboden voor €885 

  



BIJLAGE III: sponsor arrangementen voor Blanne Overwintert  
 
  Steuner voor 50 euro 
o vermelding op de website van het evenement 
Steunpakket t.w.v. €50 aangeboden voor €50 
 

 participant voor 100 euro 
o vermelding op de website van het evenement  
o vermelding op het facebook – event  
o Drankenpakket 
 o 2 drankbonnen 
 o 1 versnapering 
Participantenpakket t.w.v. €115 aangeboden voor €100 
 

 sponsor voor 175 euro 
o of logo op de gedrukte poster van het evenement (oplage 100 stuks A2) (keuze van de organisator) 
o of logo op de flyer van het evenement (oplage 5.000 stuks A6) (keuze van de organisator) 
o prominente vermelding op de website van het evenement  
o vermelding op het facebook – event  
o ruimte voor 1 banner of logo op het evenement zelf 
o Drankenpakket 
 o 4 drankbonnen 
 o 2 versnapering 
Sponsorpakket t.w.v. € 250 aangeboden voor €175 
 

 partner vanaf 385 euro 
o logo op de gedrukte poster van het evenement (oplage 100 stuks A2)  
o logo op de flyer van het evenement (oplage 5.000 stuks A6)  
o prominente vermelding op de website van het evenement  
o vermelding op het facebook – event  
o ruimte voor 2 banners of logo’s op het evenement zelf 
o Drankenpakket 
 o 8 drankbonnen 
 o 3 versnapering 
o Verrassingspakket twv € 25 
Partnerpakket t.w.v. €500 aangeboden voor €385 

 


