RECLAMEBORD SPONSOROVEREENKOMST TENNISVERENIGING S.J.E.F.
Aardenburg

Ondergetekenden
Tennisvereniging S.J.E.F. te Aardenburg in deze vertegenwoordigd door:
P. Scherbeijn, penningmeester
hierna te noemen "verhuurder"
en

hierna te noemen "huurder"
komen het volgende overeen:
A.

Huurder verklaart van verhuurder een reclamebord met een afmeting van ca 250cm breed en ca
65 cm hoog in huur te hebben genomen op het tennispark van verhuurder gelegen aan de
Herendreef te Aardenburg.
B. De borden worden geplaatst langs de banen 1,2,3 en 4 gedurende het tennisseizoen.
C. Verhuurder heeft het recht het reclamebord tijdelijk voor werkzaamheden weg te (laten) halen.
Bij een verwijdering langer dan 30 dagen zal een evenredig deel van de huursom gerestitueerd
worden aan huurder.
D. Huurder zal het reclamebord doen produceren in een door hem/haar gewenste uitvoering.
E. Tussentijdse, tijdens de contractduur, op verzoek van huurder aan te brengen wijzigingen komen
voor rekening van de huurder.
F. De tekst mag niet in strijd zijn met de goede zeden en/of normen.
G. De huurder wordt, na betaling van de eerste huurtermijn, eigenaar van het reclamebord en kan
dit na afloop van de overeenkomst in bezit nemen.
H. De productiekosten van een standaard reclamebord zijn ca. € 210,00. (excl btw.) Verhuurder kan
hierbij eventueel tussenpersoon zijn bij de fa. Signtex te Oostburg
I. De jaarlijkse huursom is voor de duur van deze overeenkomst bepaald op € 100,= per jaar en
dient ieder jaar voor aanvang van het tennisseizoen, zijnde voor 1 april, te worden voldaan.
J. In de huursom is het onderhoud van het reclamebord inbegrepen.
K. Bij nalatigheid van huurder in de betaling van de huursom of van enige andere verplichting uit
deze overeenkomst is de verhuurder gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst deze
overeenkomst te beëindigen.
L. Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken jegens derden als gevolg van de uitvoering
van deze overeenkomst.
M. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaren, ingaande 2017 en
loopt met ingang van 2020 van jaar tot jaar door tenzij schriftelijke opzegging aan T.C. S.J.E.F..
N. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist- na overleg met huurder- de
verhuurder.
Aldus opgemaakt te Aardenburg,

De verhuurder:

De huurder:

