Concept
Overeenkomst Plaatsing Reclamebord
naam / bedrijf
k.v.k. nummer
contactpersoon
in de bevoegdheid van
adres
postcode / plaats
telefoonnummer
e-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Hierna te noemer “opdrachtgever”
en
HealthCity Apeldoorn ( exploitant)
Ambachtsveld 2
Apeldoorn
Hr. Q. Jesse ( clubmanager)

Buro Energy ( uitvoerder)
Oosterlaan 3
7322 HE Apeldoorn
Hr. E.J. Scholte ( eigenaar)

Hierna te noemen “opdrachtnemer”
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Het plaatsen van een reclamedoek in de tennishal HealthCity Fitness en Meer Apeldoorn hierna te noemen Matenhal.
De opdrachtgever gaat de overeenkomst voor 1 jaar aan en zal elk jaar geïnformeerd worden over verlenging voor een
volgend jaar tot maximaal 5 jaar.
Na 5 jaar zal er een vernieuwde overeenkomst worden aangeboden.
De kosten voor het laten maken van het reclamedoek is € 109,= excl. BTW inclusief ophangen in de hal. Hiervoor dient u
wel de gegevens, lay-out en logo’s ter beschikking te stellen ( afmeting reclamedoek 410 x 82 cm).
De kosten voor het eerste jaar en daarop volgende 4 jaren ( indien onafgebroken) zijn resp. € 275,= - € 265,= - € 255,=
- € 245,= en € 225,=. excl. BTW.
Alle facturering zal via Buro Energy plaatsvinden, waaronder ook de kosten voor het eventueel te maken reclamedoek en
plaatsing.
Het contractjaar gaat in op 1 januari en eindigt bij beëindiging op 31 december van het volgend jaar. ( In de maand januari
zullen in de hal de mutaties plaatsvinden)
In de maand oktober zal u geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar.
Indien de opdrachtgever voor het volgend jaar geen verlenging meer wil zal het reclamedoek in de maand januari worden
verwijderd. Het reclamedoek, eigendom opdrachtgever, zal dan in de maand daarna opgehaald worden.
De opdrachtnemer zal elk jaar zorg dragen voor het schoon en duidelijk toonbaar stellen van het reclamebord.
De opdrachtgever zal elk jaar in de maand december de factuur versturen met een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien de opdrachtgever ook als bedrijf deelneemt aan de Tennis Bedrijvencompetitie in de Matenhal geldt jaarlijks een
korting van € 25,= excl. BTW.
Indien de opdrachtgever ook als bedrijf (sub)sponsor is bij ons jaarlijkse NRT zal het reclamedoek incl. plaatsing gratis
worden verstrekt. Daarnaast geldt er ook nog een korting van € 25,= excl. BTW per jaar.

Getekend te Apeldoorn,

Bedrijf / Naam / Stempel

HealthCity Apeldoorn
Hr. Q. Jesse

Buro Energy
Hr. E.J. Scholte

Buro Energy - t.a.v. Ed Scholte - Oosterlaan 3 - 7322 HE Apeldoorn - tennis@buroenergy.nl

