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Sponsorovereenkomst DGO – NAAM SPONSOR 2018  

 

De ondergetekenden: 

A. De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen, gevestigd te 

Dronten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. I. Huisman, voorzitter, hierna te 

noemen DGO 

        En 

B. Naam , gevestigd te Adres , Plaats  en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te naam KvK onder nummer  ----------- ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Voorletters en naam, hierna te noemen ‘de sponsor’. 

 

1. De sponsor is bereid de vereniging financieel te ondersteunen, gedurende minimaal de periode 

van drie jaar of anders afgesproken ( zie punt 7).  De sponsor wordt in de gelegenheid gesteld om 

in het kader van de hierna bedoelde activiteiten zijn kennis te delen, en met DGO de 

ontwikkelingen af te stemmen. Verder kunnen beide partners gebruik maken van elkaars 

netwerken, waar dit in het belang is van beide partijen. 

Dit vergroot de naambekendheid van de sponsor, gericht op de ouderenzorg. 

2. DGO is bereid de in deze overeenkomst aangegeven communicatiemiddelen ter beschikking van 

de sponsor te stellen. Dit voor zover het gebruik van die communicatiemiddelen door de sponsor 

geen afbreuk doet aan het onafhankelijk karakter van DGO en past binnen het sponsorbeleid; 

3. De samenwerking is onderdeel van gesprek tussen beide partijen, waartoe beide initiatieven 

kunnen nemen.  

4. Het logo van de sponsor wordt opgenomen in uitgaven van de DGO die bestemd zijn voor DGO 

leden. Hierbij kan gedacht worden aan programma’s van DGO symposia/congressen voor zover 

DGO de organisatie in eigen hand heeft. Het logo wordt in het sponsorblok geplaatst. 

Het logo van de sponsor wordt op de DGO site en bij de uitreiking van DGO - award vermeld.  

Op verzoek van de sponsor brengt de vereniging op haar internetsite een link aan naar de website 

van de sponsor. 

5. De sponsor mag op haar website melden dat zij sponsor is van DGO . DGO levert hiervoor een 

standaardtekst aan. In algemene termen kan de sponsor aangeven dat zij de werkzaamheden van 

de diëtist GO van groot belang vindt en ondersteunt. De vermelding van het sponsorschap mag 

niet voor commerciële doeleinden worden ingezet of de suggestie wekken dat DGO een bepaald 

product adviseert.  

6. Wanneer de sponsor dat wil is er de gelegenheid informatie aan te leveren voor de nieuwsbrief 

conform de voorwaarden door DGO opgesteld ( zie bijlage). Voor het plaatsen van deze 

informatie blijft DGO eindverantwoordelijk. Zo nodig is er overleg 
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7. Deze overeenkomst geldt voor de periode van : 01-01-2018 en eindigt op 31-12-2020, met de 

bedoeling de samenwerkingsovereenkomst  te verlengen. Indexeringen worden bij een nieuw 

contract toegepast. 

8. De sponsor verplicht zich tot betaling van een jaarlijks sponsorbedrag van € ……. en ontvangt 

hiervoor van DGO een factuur.   

 

 

Dit contract is een onderdeel van de toezegging vanuit naam sponsor om een vaste sponsor te zijn 

van DGO vanaf 1- januari 2017 . DGO gaat met vaste sponsoren een 3-jaarlijks contract aan.  

 

 

 

Aldus overeengekomen  

 
 
 
Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen                        NAAM SPONSORBEDRIJF 

 

 

 

 

 

Ingrid Huisman,                  Naam Contactpersoon 

voorzitter       functie contactpersoon 

 

 

Dronten, ……..2017         Vestigingsplaats bedrijf,…datum….. 

 

 


