Stichting Promotie

Bedrijf/instelling:

Gekozen Partnership:

Contactpersoon:

Contract
Partnership

www:

Telefoon:

GSM:

Uw advertentie laten ontwerpen / opmaken? Neem contact op met
In & Out Reklame - 0113-572343 of info@inenout.nl

PARTNERSHIPS, voor de duur van 12 maanden
Partnershipprijs
SOCIAL MEDIA
Vermelding op www.proefyerseke.nl
Aantal regels tekst vermelding bedrijfsactiviteit specialiteit
Logovermelding van de zaak
Foto (s) of video bij vermelding
Gebruik van 1 logo SPY + link op eigen website*
Korting op zendtijd op homepage www.proefyerseke .nl

EXTRA
e 275,-

IMPERIAL
e 550,-

JUMBO
e 1.000,-

naam + link
1
geen
geen
ja
10%

link, naam/logo
max. 10
ja
1
ja
20%

link, logo
max. 20
ja
2
ja
30%

link, logo + foto
max. 50
ja
2 + visual
onbeperkt
30%
e 75,-- per maand, indien beschikbaar

GEDRUKTE MEDIA*
1 x per jaar advertentieruimte in Yerseke Magazine*
Mogelijkheid voor advertorial
Deursticker met label ”Partner van”*
Winkelbordje in mosselhartjevorm OPEN/GESLOTEN met label*
Tijdelijk lenen van promotiemateriaal SPY*

1/8 pagina
ja
1
Euro 25,00
nee

1/2 pagina
ja
1
1
ja, max 2 ex.

1/1 pagina
ja
2
1
ja, max 4 ex.

alleen Partners kunnen adverteren
1/1 pagina opl. ± 25.000 ex, specifieke doelgroep
ja
tegen meerprijs, e 900,- per pagina
2
1
aantal in overleg tegen vergoeding org.- en admin.kosten

geen
geen

prov. Zeeland*
geen

nationaal*
geen

internationaal* *in overleg
geen
meerprijs, alleen na toestemming SPY

ja

ja

ja

OVERIGE MEDIA*
Gebruiksrecht label ”Waar je de liefde voor de zee kunt proeven”
Gebruiksrecht logo of onderdelen daarvan*
OVERIG
Recht op intekening als sponsor bij speciale acties

* Alle beeldmerken, logo’s, labels en slogans van de
Stichting Promotie Yerseke zijn wettelijk geregistreerd.

www.proefyerseke.nl
© SPY 2016 - 16023 www.inenout.nl

ALDUS OVEREENGEKOMEN VOLGENS DE AAN DE OMMEZIJDE
VERMELDE (LICENTIE) OVEREENKOMSTEN GETEKEND OP DE
RESPECTIEVELIJK AANGEGEVEN PLAATS EN DATUM:
Datum:

GOUD
e 1.750,-

ja

bijzonderheden

GEKOZEN EXTRA’S

tegen geldende sponsortarieven

Namens stichting Promotie Yerseke:
Mw. W. Saaman / Mw. C. Mol

Plaats:

Postbus 62 - 4400 AB Yerseke
aanleveren advertentiemateriaal: advertenties@yersekepromotie.nl
Voor uitgave Yerseke magzine _____ uw drukklare advertentie
(liefst .pdf formaat) inleveren vóór week _________ .
Bij niet tijdig aanleveren wordt bestaande advertentie geplaatst.

Adres / PC / Woonplaats:
E-mail:

Stichting Promotie

Namens Partner:
handtekening:
naam:

(LICENTIE)OVEREENKOMST
in de vorm van drukproef of andere wijze door de Stichting
Promotie Yerseke. Als het merk c.q. het label wordt gereproduceerd, dient de Partner de Stichting Promotie Yerseke
steeds ruim vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang
productie) in kennis te stellen van de aantallen en bestemming van het gereproduceerde label. Het reproduceren van
en
het merk c.q. het label kan pas na schriftelijke goedkeuring
aanvangen. Voor het toepassen van de merken, zoals het
2. De aan de ommezijde genoemde instelling/bedrijf,
Artikel 2:
Deze licentieovereenkomst is onderdeel van logo, onderdelen van het logo, het woordlogo Yerseke en
hierna ook “Partner”;
de slogans gelden strikte normen. Voor gebruikers van het
het kopen van een Partnership van de Stichting Promotie
Yerseke door Partner. Partner zal facturen van de Stichting logo worden deze normen vooraf verstrekt, de afnemer van
In aanmerking nemende dat:
Promotie Yerseke binnen 14 dagen na factuurdatum beta- een betreffend Partnership is verantwoordelijk voor een
a. Dat de Stichting Promotie Yerseke (onder meer)
len. Bij beëindiging van een Partnership vervallen uiteraard juiste toepassing van de merken, zoals het logo, onderdelen
gerechtigd is tot:
van het logo, het woordlogo Yerseke en de slogans in de
alle gebruiksrechten van alle eigendommen, logo’s en
- het beeldmerk met nr. 1263288 (“het mosselhartje”); onderdelen hiervan, slogans en labels van de Stichting
juiste kleuren.
- het woord/beeldmerk met nr. 1263289 (“het label”); Promotie Yerseke. Al het verkregen promotiemateriaal,
- het beeldmerk met nr. 1263297 (hierna “yerseke”); en; als omschreven in de hierin genoemde Partnerships,
Artikel 4:
De Stichting Promotie Yerseke zal indien
- tot het woordmerk met nr. 1263298 (hierna “le village dienen voor het einde van de looptijd van het Partnership gewenst samen met Partner in rechte op kunnen treden,
qui respire le goût de la mer”);
tegen derden, die inbreuk maken op het recht op het
ingeleverd te worden, c.q verwijderd te worden, dit geldt
allen voor de klassen 29 (o.a. vis), 35 (o.a. reclame)
ook voor verpakkingen, websites en links op websites van gebruik van een merk van de Stichting Promotie Yerseke op
en 41 (o.a. culturele activiteiten), welke rechten zijn
Partner. Indien genoemde eigendommen na het verlopen grond van de aan Partner verleende licentie, teneinde van
verkregen door eerste depots bij het Benelux-Bureau
van het Partnership toch worden gebruikt, zal de Stichting deze derden vergoeding te vorderen van alle schade, die
voor de Intellectuele Eigendom te ’s-Gravenhage;
Partner tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het
Promotie Yerseke zich beroepen op de haar toekomende
merk door die derde lijdt, alsmede een rechterlijk verbod
rechten (van intellectuele eigendom).
b. Dat de Stichting Promotie Yerseke bereid is aan Partner
om met de inbreuk makende gedragingen voort te gaan.
een licentie te verstrekken voor het gebruik van
Artikel 3:
Het is Partner niet toegestaan het merk op
(een van) de voornoemde merken zoals in de tabel aan enige wijze aan te passen en alsdan in het economische
Artikel 5:
De Stichting Promotie Yerseke is bevoegd
de ommezijde is weergegeven.
om met inachtneming van de onderhavige licentie haar
verkeer te gebruiken. De merken, zoals logo’s en
merkrechten over te dragen.
onderdelen hiervan, slogans en labels in het Nederlands,
Zijn overeengekomen als volgt:
Frans, Duits en Engels (kunnen) zijn geregistreerd door de
Artikel 6:
Partner is niet bevoegd sublicenties te
Stichting Promotie Yerseke.
Artikel 1:
De Stichting Promotie Yerseke verleent aan In sommige Partnerships is het voeren van de merken, zoals verstrekken;
Partner een recht van licentie op het gebruik van het merk één of meerdere logo’s en onderdelen hiervan, slogans
c.q. de merken zoals aan de ommezijde in de tabel is aan- en labels, van de Stichting Promotie Yerseke toegestaan,
Artikel 7:
Partner is gehouden op eerste verzoek van
gegeven in overeenstemming met het gekozen Partnership. echter altijd pas na schriftelijke goedkeuring van een proef de Stichting Promotie Yerseke direct alle informatie te
De ondergetekenden:

1. De Stichting Promotie Yerseke, gevestigd te Yerseke,G
emeente Reimerswaal, postadres Postbus 62,
4400 AB Yerseke, hierna ook te noemen:
“Stichting Promotie Yerseke”;

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van
12 maanden en wordt na wederzijds goedvinden steeds
verlengd met een periode van 12 maanden. Een Partnership
kan tot 3 maanden voor heteinde van het dan lopende
Partnership schriftelijk worden opgezegd. Elk Partnership
gaat in op 1 mei van het desbetreffende jaar. Facturatie
vindt plaats na ondertekening van dit Partnership contract.

verstrekken betreffende enig gebruik van het litigieuze
merk c.q. merken. Indien de Stichting Promotie Yerseke van
oordeel is dat Partner enig gebruik van enig onderhavig
merk dient te staken en gestaakt dient te houden, zal Partner op eerste verzoek van de Stichting Promotie Yerseke
daar onmiddellijk gevolg aan geven.
Artikel 8:
Voor promotiemiddelen, die bij sommige
Partnerships door de Stichting Promotie Yerseke in
bruikleen worden gegeven aan Partner, wordt een bepaald
bedrag aan administratie- en organisatiekosten berekend.
Eventuele transportkosten en beschadigingen komen voor
rekening van Partner.
Artikel 9:
Partner verbeurt per direct voor iedere
overtreding van deze overeenkomst een dadelijk opeisbare
en niet voor matiging vatbaar zijnde boete van
e 25.000,--, onverminderd het recht van de Stichting Promotie Yerseke volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10: De overeenkomst wordt direct als ontbonden beschouwd:
a) bij verzuim ter zake de betaling van de koopprijs door
Partner;
b) door nietigverklaring van het merk c.q. de merken;
c) door (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag tot) surseance van betaling van Partner,
d) bij opheffing, liquidatie, tijdelijke stopzetting of ontbinding van Partner.
Artikel 11: Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Middelburg is
uitsluitend (absoluut en relatief) bevoegd kennis te nemen
van enig geschil verbandhoudende met deze overeenkomst.

