
Algemene Voorwaarden Sponsorovereenkomst Ziekenhuis Rijnstate 

 

 
 Artikel 1 / Algemeen 
  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsorovereenkomsten met betrekking tot                            

georganiseerde evenementen door ziekenhuis Rijnstate. 
 
 

Artikel 2 / Rechten en verplichtingen  
  
2.1In aanvulling op artikel 1.2 van de sponsorovereenkomst worden de volgende communicatiemogelijkheden 

overeengekomen: 
a.  de toestemming voor het gebruik van de naam van ziekenhuis Rijnstate bij gelegenheden, die 

rechtstreeks betrekking hebben op desbetreffende evenement; 
b.  de toestemming voor het in overleg met ziekenhuis Rijnstate gebruik maken van de contacten van 

ziekenhuis Rijnstate bij gelegenheden, die rechtstreeks betrekking hebben op desbetreffende 
evenement; 

c.  de mogelijkheid om, in nader overleg, in voorkomende gevallen te participeren in nieuwe 
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zoals deze zijn gesignaleerd door ziekenhuis Rijnstate, en 
voor zover deze betrekking hebben op desbetreffende evenement; 

d.  de toestemming aan de sponsor om in zijn eigen organisatie PR-activiteiten te ondernemen ten aanzien 
van desbetreffende evenement.  

 
2.2Ziekenhuis Rijnstate zal eraan meewerken dat de sponsor optimaal gebruik kan maken van de hiervoor 

omschreven communicatiemogelijkheden via een contactpersoon van de sponsor. Indien de sponsor dit 
wenst, zal ziekenhuis Rijnstate over de wijze waarop ziekenhuis Rijnstate de bedrijfs-, produkt-, handels- of 
merknaam van de sponsor naar buiten brengt, vooraf overleg plegen met de sponsor of met een door de 
sponsor daartoe speciaal aangewezen derde. Ziekenhuis Rijnstate zal haar relatie met de sponsor slechts 
naar buiten brengen in het kader van het evenement en binnen de periode waarin de sponsor gerechtigd is 
tot de in deze overeenkomst omschreven communicatiemogelijkheden. 

  
 
2.3Ziekenhuis Rijnstate is gerechtigd tot het ongelimiteerd sluiten van overeenkomsten van sponsoring met 

betrekking tot het evenement, met een qua communicatiemogelijkheden gelijk belang. 
 
 
 Artikel 3/ Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
3.1Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de sponsorovereenkomst 

voortvloeien en/of daarmede verband houden, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  
 
 
 Artikel 4 / Communicatie 
 
4.1Ziekenhuis Rijnstate zal de sponsor op de hoogte houden van de gang van zaken met betrekking tot de 

voorbereiding van het evenement alsmede de gang van zaken tijdens het evenement, zodat de sponsor zo 
goed mogelijk zal kunnen inspelen op de positieve of negatieve effecten daarvan en het gebruik van de 
communicatiemogelijkheden daaraan zal kunnen aanpassen. 

 
 
 Artikel 5 / Wijzigingen 
 
5.1 Wijziging of aanvullingen  met betrekking tot de sponsorovereenkomst, worden schriftelijk 

overeengekomen. 
 
 
 Artikel 6 /  Ontbinding 
  
6.1In geval van niet nakoming door een van partijen van een of meer verplichtingen die krachtens de 

sponsorovereenkomst of de wet op haar rusten, heeft de wederpartij het recht om na schriftelijke 
ingebrekestelling met daarin een nadere termijn tot nakoming (tenzij nakoming in redelijkheid niet mogelijk 
is) de sponsorovereenkomst buitengerechtelijke  te ontbinden, onverminderd het recht van de wederpartij 
om nakoming van de sponsorovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 

 
6.2Na beëindiging van de sponsorovereenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn 

toegestaan om rechten welke ieder van hen aan de sponsorovereenkomst kon ontlenen, speciaal met 
betrekking tot het gebruik van de naam of het evenement van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te 
oefenen. 



 
 Artikel 7/ Toepasselijk recht 
 
7.1Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 
 
7.22Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden 

beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen 
partijen mochten ontstaan, zullen - nadat pogingen tot minnelijke schikking zijn mislukt - bij uitsluiting 
worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem. 

 




