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PARTNEROVEREENKOMST EVENEMENT 

Tussen de ondergetekenden: 
A. De bv TOESJ!,  
gevestigd te Nieuwstraat 23 te Galmaarden,  
ondernemingsnummer BE 0662 541 969,  
wettelijk vertegenwoordigd door Tom Thienpont, zaakvoerder,  
hierna genoemd “eventmanager” 

en 
 

B. De firma/instelling/vereniging (schrappen wat niet past) 
[………………………………………………………..………………………………………………………..]  
gevestigd te  
[…………………………………………..…………..…………………………………………………………]  
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer[…..…………………………………………………………………………………………………………..…]  
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
[………………………………………………………………………………………………………………….],  
hierna te noemen “de Partner”. 
 
wordt overeengekomen wat volgt; 

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de partnership van volgend evenement; 
 

LOTTO BELGIUM TOUR 
dat plaats heeft van  

13 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020 
te 

13 oktober 2020: etappe te Galmaarden 
14 oktober 2020: etappe Blankenberge – Brugge 

15 oktober 2020 : etappe te Geraardsbergen 
 

en wordt georganiseerd door (mandaatgever) 
TOESJ in opdracht van Belgian Ladies Cycling VZW 

(in geval van andere organisatie betreft dit “organisatie in opdracht van/gemandateerd”) 

VERBINTENISSEN VAN DE PARTNER 
1. De partner verbindt zich; 

a. Tot een financiële ondersteuning van het evenement  
ten bedrage van; 

4500 euro excl BTW voor contract editie 2020  
3500 euro excl BTW per jaar voor editie 2020 - 2021 - 2022 
(schrappen wat niet past) 

b. Tot een materiële ondersteuning in de vorm van: 
aanlevering promotiemateriaal; boarding en/of spandoeken en/of vlaggen 
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aanlevering logo in PDF formaat (bij ondertekening contract) 
aanlevering link website (bij ondertekening contract) 
aanlevering gegevens nodig inzake vlotte organisatie hospitality/VIP 
De door de partner materiële ondersteuning als bedoeld in punt 1.b. 
[blijven eigendom van de partner| worden eigendom van Toesj! BV]*  
*schrappen wat niet past. 

Alle kosten verbonden aan het gebruik van de (rechten op) 
communicatiemogelijkheden als in dit punt vermeld komen voor de rekening van de 
partner. 

c. Het is de partner niet toegestaan om andere overeenkomsten te sluiten omtrent het 
evenement zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Toesj! BV of 
de vermelding ervan in de verbintenissen van dit contract. 
 

2. In geval van financiële partnership, stort de partner het bedrag vermeld onder punt 1.a. op 
het volgend rekeningnummer van Toesj! BV; 

IBAN: BE49 3631 6516 5071 
Uiterlijk 30 dagen na ontvangst factuur, behoudens een andere termijn van storting is 
overeengekomen en deze door de partijen schriftelijk is vastgelegd; 

Geen andere termijn afgesproken 
De partner stort het bedrag in één keer tenzij wordt overeengekomen tot een storting in 
meerdere schrijven. 
In voorkomend geval wordt het aantal, het bedrag en het tijdstip van de respectievelijke 
stortingen vastgelegd als volgt: 

Geen betaling in verschillende schijven besproken 
Na volstorting van het partnerbedrag ontvangt de partner een betaalbewijs  met vermelding 
van betaling. 

 
3. Deze overeenkomst gaat in op 

het moment van ondertekening voor de periode van 1 / 3 jaar*  
(*schrappen wat niet past) 

en eindigt op 
einde evenement in het laatste jaar van de besproken periode.  

 De partner levert de materiële ondersteuning minstens 1 week voor aanvang evenement.  
 

4. De partner kan zich niet beroepen op een voorkeurrecht voor de partnership van een 
volgende editie van hetzelfde evenement of ander evenement, behoudens TOESJ! BV en de 
partner dit uitdrukkelijk overeenkomen zoals blijkt uit de onderstaande clausule: 

GEEN BIJKOMENDE OVEREENKOMST 
5. De partner kan zich niet beroepen op terugbetaling van het volledige of een gedeelte van het 

gestorte bedrag behoudens indien ingevolge onvoorziene omstandigheden buiten de wil van 
de partijen, het evenement niet kan plaatsvinden. In voorkomend geval kan de partner geen 
aanspraak maken op terugbetaling van het gestorte bedrag dat door TOESJ! Reeds werd 
aangewend voor betaling van kosten verbonden aan het evenement, en zoals blijkt uit de 
voorlegging van de nodige bewijsstukken. 

6. De partner geniet geen exclusiviteit betreffende het evenement tenzij dit expliciet is 
neergeschreven in de verbintenissen van Toesj! BV. 

VERBINTENISSEN VAN ORGANISATIE 
1. TOESJ! BV (of mandaatgever) verbindt zich in ruil voor de partnership tot het volgende; 

en dit voor de duur van het evenement 
 

Visibiliteit ‘on site’; 
Zone start en aankomst door middel van boarding en/of spandoeken 

Zone podium door middel van spandoek of ledscherm 
Visibiliteit door logovermelding in interview corner 
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Visibiliteit offline 

Logovermelding op drukwerken wanneer deze aangemaakt worden; 
Affiches, folders, technische gids, programma, aankondigingsspandoeken 

 
Visibiliteit online 

Logo vermelding op website; partnerpagina 
Social media door middel van taggen en hastagsvermelding 

 

VIP PAKKET 
Behoudens de maatregelen Covid-19/corona van de overheid is het nog niet duidelijk op 

welke manier de Vip zal georganiseerd worden. Meer richtlijnen volgen.  
Dit pakket dient besproken te worden op het ogenblik dat de richtlijnen gekend zijn. 

Pre-Corona was dit pakket  goed voor 2 VIP tickets voor de 1ste en 2de en 4 VIP tickets voor de finalerit.  

 
De organisator eigent zich toe zelf te beslissen inzake;  

frequentie logovermelding, formaat logo, plaatsing spandoeken, vlaggen 
bewerkingen logo tenzij niet toegestaan door de partner  

om zo een evenredige verdeling onder alle partners te kunnen verzorgen, de veiligheid te 
garanderen ( meteo, politie,…) en te zorgen voor een uitstekende look and feel van het 

evenement;  
2. Toesj! BV wendt de inkomsten (na in rekening brengen taxen en uitgaven gedaan ter 

afsluiting van het partnerschap) verworven door de partnership uitsluitend aan voor de 
betaling van de uitgaven verbonden aan het evenement en zoals deze blijken uit de 
stavingsstukken van inkomsten en uitgaven en rekeninguittreksels voor zover dit opgevraagd 
wordt door de partner.  

3. Toesj! BV verplicht zich ertoe het evenement zo optimaal mogelijk te organiseren met 
inachtneming van alle eventuele van toepassing zijnde (inter)nationale wetgevingen en 
reglementen. 

4. Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, productie- of merknaam en/of logo 
van de partner dient te geschieden, zal Toesj! BV steeds vooraf overleg plegen (of met een 
hiertoe door de partner aangewezen reclamebureau).  

5. Toesj! BV draagt er zorg voor dat het tijdens de periode van het evenement voldoet aan de 
eisen van representativiteit. Toesj! BV zal zich onthouden van handelingen en/of 
gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van de partner en Toesj! BV in diskrediet 
kunnen gebracht worden. Zij zal zulks ook verlangen van haar medewerkers. 

AANVULLENDE CLAUSULES 
1. Het is TOESJ! BV noch de partner toegestaan haar rechten uit deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de wederpartij.  

2. Het verstrijken van de einddatum van het evenement houdt ook de beëindiging van deze 
overeenkomst in. Tenzij een langdurige samenwerking is overeengekomen en dit is 
opgenomen in deze overeenkomst. 

3. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het de partijen niet langer 
zijn toegestaan om rechten , welke iedere aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal 
met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te 
oefenen. Met name is de partner niet gerechtigd om na beëindiging van deze overeenkomst 
in enigerlei vorm na publiciteit te verwerven. De partner verplicht zich alle onder zijn 
verantwoordelijkheid vervaardigde communicatiemiddelen direct na beëindiging van de 
overeenkomst te (doen) vernietigen. 

4. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen door de partner zoals hierboven omschreven 
wordt een forfaitaire schadevergoeding bepaald ten belope van 30% van de vastgestelde 
financiële steun of hetzelfde percentage van de tegenwaarde van de steun in natura. Dit 
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behoudens het bewijs van meerdere schade. Tussen de partijen is onderhavige 
overeenkomst van tel met uitsluiting van algemene voorwaarden van één van de partijen.  

5. In geval van annulering van een evenement omwille van genomen maatregelen in het kader 
van de COVID-19 verspreiding zal onderhavige overeenkomst geen uitwerking hebben en 
zullen partijen in alle rechten terug gezet worden zoals bij het aangaan van deze 
overeenkomst. Dit impliceert dat eventuele uitgevoerde prestaties in het kader van deze 
overeenkomst zullen teniet worden gedaan, zoals het terugstorten van reeds uitgevoerde 
betalingen en crediteren van opgemaakte facturatie.  

GESCHILLEN 
1. Een geschil wordt geacht te bestaan, zodra één der partijen dit bij aangetekend schrijven aan 

de wederpartij meedeelt. 
2. Alle betwistingen die zouden ontstaan uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid 

van de rechtbank te Oudenaarde. 
 
 
 
Opgemaakt te 
[………………………………………………………..………………………………………………………..] 
op 
[………………………………………………………..………………………………………………………..] 
 
Elk van de partijen verklaart één exemplaar ontvangen te hebben: 
 
Voor Toesj! BV 
 
Tom Thienpont 
Zaakvoerder 
 
 
Voor partner 
 
[Naam] 
[Functie] 


