ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOROVEREENKOMSTEN
SPARTA ROTTERDAM
Artikel 1:

Identiteit van de onderneming en definities

SPARTA ROTTERDAM B.V.
Spartapark-Noord 1
3027 VW Rotterdam
Postbus 1802
Telefoonnummer: +31 (0) 10 890 92 20
Emailadres: info@spartastadion.nl
KvK-nummer: 24328554
IBAN: NL86 RABO 0169213358
Btw-identificatienummer: 8103.96.890.B.01
BIC/SWIFT: RABONL2U
1.1
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Club: de Nederlandse betaald-voetbalorganisatie Sparta Rotterdam die
deelneemt aan een van de competities betaald voetbal van de KNVB, thans
zijnde de Eredivisie.
Sponsor: de persoon of organisatie, die Club steunt door geld of andere
middelen ter beschikking te stellen in ruil voor de faciliteiten vastgelegd in
de Hoofdovereenkomst.
Seizoen: de periode van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni
daaropvolgend.
Stadion: het SPARTA-Stadion ‘’Het Kasteel’’ gelegen aan het SpartaparkNoord 1, 3027 VW Rotterdam.
Hoofdovereenkomst: de door Club en Sponsor overeengekomen
barterovereenkomst en/of sponsorovereenkomst, inclusief de onderhavige
Algemene Voorwaarden Sponsorovereenkomsten Sparta Rotterdam met
daaraan gehecht de huishoudelijk reglementen van Club.
Partijen: Club en Sponsor tezamen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van
Club tevens standaard te vinden op de business website van Club.

1.2

Club beoogt additionele inkomsten te verwerven teneinde haar statutaire
doelstellingen te realiseren en wenst hiertoe bedrijven aan zich te binden.

1.3

Sponsor ziet voldoende mogelijkheden haar eigen sponsordoelstellingen, zoals
naamsbekendheid of de bekendheid van haar diensten en/of producten, te
verwezenlijken door middel van de hoofdovereenkomst.

1.4

Club heeft het exclusieve recht om reclameborden te plaatsen in het Stadion.

1.5

Club biedt in dat kader aan derden de mogelijkheid om tegen betaling te
adverteren op de (LED-) Boarding in het Stadion.

1.6

De door Club te plaatsen reclameborden zijn in overeenstemming met de
geldende VWS-normen.

1.7

Partijen hebben in dat kader overeenstemming bereikt betreffende het aangaan
van een sponsorrelatie en wensen hun rechten en verplichtingen ter zake in de
hoofdovereenkomst vast te leggen.

1.8

De aan de onderhavige algemene voorwaarden gehechte bijlagen maken
integraal en onlosmakelijk deel uit van de hoofdovereenkomst.
Bijlage I:
Commercieel huishoudelijk reglement tijdens wedstrijddagen

Bijlage II:
Bijlage III:
Artikel 2:

Commercieel huishoudelijk reglement business loges tijdens
wedstrijddagen
Beeldmerk Club

Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hoofdovereenkomst(en)
tussen Club en Sponsor.

2.2

Voordat de hoofdovereenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan Sponsor beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de hoofdovereenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Club zijn in te
zien en zij op verzoek van Sponsor zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.

2.3

Indien de hoofdovereenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de hoofdovereenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
Sponsor ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
Sponsor op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
hoofdovereenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de Sponsor langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de Sponsor zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

2.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
hoofdovereenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3:

De hoofdovereenkomst

3.1

De hoofdovereenkomst komt tot stand op het moment dat Sponsor het aanbod
van Club heeft aanvaard.

3.2.

Indien Sponsor het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Club onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod.

Artikel 4

Algemene verplichtingen Sponsor

4.1

Hetgeen Sponsor uit hoofde van de hoofdovereenkomst is verschuldigd, dient
te worden voldaan op de door Club aangegeven bankrekening. De voldoening
geschiedt zodanig dat Club uiterlijk op de vervaldag van de betrokken betaling
daarover kan beschikken.

4.2

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (zijnde de
betaaldata genoemd in de hoofdovereenkomst) is Sponsor, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, direct in verzuim, indien Sponsor niet, niet tijdig dan

wel niet volledig het overeengekomen bedrag heeft betaald. Sponsor is vanaf
dat moment over het opeisbare (en nog niet ontvangen) bedrag wettelijke rente
verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle
maand, onverminderd alle overige rechten die Club jegens Sponsor wegens
een niet, niet-tijdige of onvolledige betaling geldend kan maken.
4.3

Indien Sponsor het in de hoofdovereenkomst vermelde bedrag dat Sponsor aan
Club betaalt als tegenprestatie voor de door haar verworven rechten uit hoofde
van de hoofdovereenkomst niet, niet tijdig dan wel niet volledig heeft voldaan op
de overeengekomen betaaldatum genoemd in de hoofdovereenkomst, heeft Club
het recht om - zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist - de aan Sponsor
verschafte rechten op te schorten, tot het moment dat Sponsor over is gegaan tot
volledige betaling van het nog verschuldigde bedrag (en al haar verplichtingen is
nagekomen). Een dergelijke opschorting doet uitdrukkelijk niet af aan het recht van
Club op volledige betaling van het nog verschuldigde bedrag, zelfs niet indien deze
rechten gedurende of na de periode van opschorting inmiddels zijn komen te
vervallen (bijvoorbeeld omdat de betreffende thuiswedstrijden zijn gespeeld). Met
andere woorden, ook ingeval van opschorting blijft het openstaande bedrag
telkens verschuldigd en incasseerbaar.

4.4

Indien Sponsor in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn uit
de hoofdovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, komen alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Club dient te maken teneinde haar
rechten jegens Sponsor geldend te kunnen, maken voor rekening van Sponsor.

4.5

Ieder beroep op opschorting, korting en/of verrekening met een vordering die
Sponsor meent op Club te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.

4.6

Alle kosten die verband houden met het gebruik van communicatie en
commerciële mogelijkheden ingevolge de hoofdovereenkomst, zoals doch niet
uitsluitend kosten in verband met de productie, plaatsing, verwijdering en/of
wijziging van de betreffende uiting, komen voor rekening van Sponsor.

4.7

Tevens komen de eventuele precariobelastingen per Seizoen voor rekening
van Sponsor.

4.8

Alle in de hoofdovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4.9

Sponsor zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van Club. Ook
heeft Sponsor geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbaar
gestelde gelden in het kader van de hoofdovereenkomst. Dit is uitsluitend
voorbehouden aan Club.

4.10

Het is Sponsor niet toegestaan om overeenkomsten met individuele spelers van
Club aan te gaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club.

Artikel 5:

Exclusiviteit

De hoofdovereenkomst laat onverlet de mogelijkheden van Club om met derden (tevens
derden in dezelfde branche als waarin Sponsor actief is) (soortgelijke) overeenkomsten
te sluiten. Voorgaande met inachtneming van een eventuele branche-exclusiviteit van
Sponsor in haar sponsorsegment.

Artikel 6:
6.1

Overige Evenementen

Ingeval in het Stadion evenementen worden georganiseerd, niet zijnde
thuiswedstrijden van het eerste team van Club, waaronder doch niet uitsluitend
(pop)concerten, overige voetbalwedstrijden (bijvoorbeeld interlands) en

manifestaties, kan Sponsor tijdens een dergelijk evenement slechts gebruik
maken van de Business-Seats indien Sponsor beschikt over geldige
toegangsbewijzen voor hem en de door hem ter zake uitgenodigde personen.
Deze toegangsbewijzen dienen door Sponsor zelf separaat te worden
aangeschaft bij Club dan wel, indien het evenement door een derde wordt
georganiseerd, bij de organisator van het evenement.
6.2

Club zal zich inspannen Sponsor in de gelegenheid te stellen om
toegangsbewijzen te kopen voor de in lid 1 van dit artikel genoemde
evenementen, tenzij rechten
van derden,
bijvoorbeeld
artiesten,
organisatiebureaus, FIFA of UEFA, dit onmogelijk maken. In dit laatste geval zal
Club zich inspannen om Sponsor in de gelegenheid te stellen andere
tribuneplaatsen aan te schaffen.

6.3

Ingeval Sponsor bij een evenement niet voldoet aan de voorwaarde voor gebruik
als genoemd in lid 1 van dit artikel, hetzij omdat het voor hem onmogelijk was om
toegangsbewijzen aan te schaffen, hetzij omdat hij zelf gekozen heeft geen
toegangsbewijzen aan te schaffen, is Club dan wel de organisator van het
desbetreffende evenement, te allen tijde gerechtigd de Business-Seats aan
derden te verkopen of ter beschikking te stellen.

Artikel 7:

Publiciteit

7.1

Communicatieve uitingen van een partij, die niet in de hoofdovereenkomst zijn
vastgelegd, waarin de wederpartij bij name wordt genoemd, of waarin naar de
wederpartij zonder haar bij name te noemen voor derden herkenbaar wordt
verwezen, behoeven in elk geval voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
deze wederpartij. Indien op een verzoek tot schriftelijke goedkeuring niet binnen
vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek door de wederpartij wordt
gereageerd, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.

7.2

Partijen zullen zich onthouden van uitspraken of associaties (al dan niet geuit
via social media, zoals doch niet uitsluitend Facebook, Twitter of LinkedIn) die
een negatieve invloed kunnen hebben op de naam en/of reputatie van de
andere partij.

Artikel 8:

Regelgeving en besluiten

8.1

Partijen dienen met betrekking tot de uit de hoofdovereenkomst voortvloeiende
rechten en verplichtingen de ter zake geldende huidige en mogelijk toekomstige
(media)wetgeving en aanverwante regelingen en besluiten alsmede de overige
relevante en huidige en mogelijke toekomstige regelgeving van onder andere de
KNVB, de FIFA en de UEFA te respecteren. Sponsor is in dit verband verplicht
zorg te dragen dat al haar uitingen en de door haar aangeleverde uitingen (voor
gebruik door Club) in het kader van de hoofdovereenkomst - zoals doch niet
uitsluitend reclame-uitingen - in overeenstemming zijn met voornoemde wetgeving
en toepasselijke regelingen, alsmede met de overige relevante huidige en
mogelijke toekomstige regelgeving. Sponsor vrijwaart Club ter zake alle kosten en
schade in verband met het niet-nakomen door Sponsor van het bepaalde in dit
artikellid.

8.2

Met betrekking tot de voetbalcompetitie waarin Club speelt (thans zijnde de
Eredivisie), worden zogeheten collectieve (partner)contracten gesloten.
Onderdeel van deze contracten kan zijn dat de desbetreffende partner rechten
worden verleend betreffende communicatie- en promotiemogelijkheden bij en van
Club alsmede in en rondom het Stadion, zoals doch niet uitsluitend
reclameborden, het gebruik van het logo van Club en aan Club gerelateerde
databases van sponsors en/of supporters. Club zal te allen tijde medewerking

moeten verlenen aan voornoemde communicatie- en promotiemogelijkheden
zelfs indien het een collectieve partner in dezelfde branche betreft als die waartoe
Sponsor behoort. Hetgeen levert alsdan geen toerekenbare tekortkoming op van
Club ten aanzien van de bepalingen uit de hoofdovereenkomst. Indien Club
promoveert of degradeert naar een andere divisie is deze bepaling van
overeenkomstige toepassing betreffende de alsdan bestaande en toekomstige
collectieve partners van deze divisie.
8.3

Indien Club deelneemt aan het toernooi om de KNVB Beker en ten aanzien van
dit toernooi (door de KNVB) (collectieve) partnercontracten zijn/worden afgesloten,
is het bepaalde in lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9:

Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

9.1

Sponsor en/of derden die tezamen met ofwel namens Sponsor gebruik maken van
de aan Sponsor verleende rechten onder de hoofdovereenkomst (hierna te
noemen: "Derden") is/zijn verplicht tijdig passende maatregelen te treffen ter
voorkoming van schade aan de eigendommen van Club, zoals doch niet – indien
van toepassing – de Business Seats / Business Loge waarop Sponsor volgens de
hoofdovereenkomst recht op heeft. Sponsor en/of Derden is/zijn bovendien
verplicht Club terstond op de hoogte te stellen indien zich dergelijke schade
voordoet.

9.2

Sponsor verplicht zich ertoe om Derden die tezamen met, op uitnodiging van of
namens Sponsor gebruikmaken van de aan Sponsor verleende rechten onder
de hoofdovereenkomst, te informeren omtrent de zorgplicht die Sponsor heeft
jegens de eigendommen van Club welke door Sponsor op grond van de
hoofdovereenkomst gebruikt worden, alsmede deze Derden kennis te laten
nemen met het Huishoudelijk Reglement. Sponsor is te allen tijde aansprakelijk
voor directe en indirecte schade veroorzaakt door Derden.

9.3

De totale aansprakelijkheid van Club onder de hoofdovereenkomst is beperkt tot
directe schade en maximaal:
(i)
het bedrag waarop een eventueel door Club afgesloten
verzekering aanspraak geeft dan wel Club op een derde kan
verhalen; of
(ii)
(het bedrag dat Sponsor per Seizoen aan Club betaalt als
tegenprestatie voor de door haar verworven rechten uit hoofde
van de hoofdovereenkomst gedeeld door het aantal
thuiswedstrijden van het eerste team van Club in de reguliere
competitie van het betreffende seizoen, zulks ter keuze van Club.
Indien om welke reden dan ook geen of geen volledige uitkering overeenkomstig
het bepaalde onder (i) mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Club
onder de hoofdovereenkomst beperkt tot het bedrag als bedoeld onder (ii).

9.4

Club is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade aan
Sponsor, waaronder begrepen gemiste contracten, gemiste inkomsten, gederfde
winst en gederfde besparingen.

9.5

De in voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Club of haar bedrijfsleiding.

9.6

Sponsor vrijwaart Club ter zake van alle aanspraken van Derden.

9.7

Sponsor vrijwaart Club ter zake derden die het gevolg zijn van een toerekenbare
tekortkoming dan wel een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige
handeling van Sponsor.

9.8

Club is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor Sponsor
en/of Derden ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar
verplichtingen voortvloeiende uit de hoofdovereenkomst, voor zover zulks het
gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan Club noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.9

Club is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal en/of vermissing
van eigendommen van Sponsor en/of Derden. Het bepaalde in dit artikellid geldt
uitdrukkelijk ook voor in de nabijheid van Stadion geparkeerde voertuigen en de
daarin bevindende eigendommen.

9.10

Sponsor vrijwaart Club tegen boetes die aan Club worden opgelegd door
gedragingen of nalatigheden van Sponsor en/of derden die tezamen met ofwel
namens Sponsor gebruik maken van de aan Sponsor verleende rechten onder
deze overeenkomst.

9.11

Sponsor is zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks betalen en afdragen van alle
belastingen, mogelijke (na)heffingen en/of boetes die zij is verschuldigd aan de
desbetreffende autoriteiten die op wat voor wijze dan ook gerelateerd zijn aan de
uitvoering van de rechten onder de hoofdovereenkomst zoals, doch niet
uitsluitend, de verkrijging van toegangskaarten voor voetbalwedstrijden. Sponsor
vrijwaart Club in dezen in geval Club hieromtrent wordt aangesproken wegens het
nalaten van betaling van de hiervoor genoemde verschuldigde bijdrage door
Sponsor.

Artikel 10:

Tussentijdse beëindiging

10.1

De hoofdovereenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door een
partij eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval de
wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de hoofdovereenkomst en
deze wederpartij niet binnen tien (10) werkdagen nadat zij per aangetekend
schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt.
Een ingebrekestelling is niet vereist indien volledige nakoming niet meer mogelijk
dan wel zinvol is of in de hoofdovereenkomst een fatale termijn is opgenomen
waarbinnen moet zijn gepresteerd. Een beëindiging als bedoeld in de eerste volzin
van dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij om aanspraak te
maken op schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten.

10.2

Indien één der Partijen:
a.
In staat van faillissement wordt verklaard;
b.
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c.
Ontbonden of geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten voor de
resterende duur van de hoofdovereenkomst staakt;
heeft de andere partij het recht de hoofdovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het
recht schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten te vorderen.

10.3

In geval van beëindiging van de hoofdovereenkomst zal Sponsor onverwijld het
uitoefenen van de rechten zoals verleend onder deze overeenkomst staken.

Artikel 11:

Algemeen

11.1

Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn de hoofdovereenkomst aan
te gaan en de rechten te verlenen die in de hoofdovereenkomst over en weer
worden verleend.

11.2

Indien bijlagen bij de hoofdovereenkomst zijn opgenomen, maken deze bijlagen
nadrukkelijk en onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.

11.3

De hoofdovereenkomst treedt in de plaats van alle tussen Partijen hieraan
voorafgaand gevoerde onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie en
bestaande overeenkomsten met betrekking tot de Business Seats.

11.4

Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van
vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, waarvan zij bij de uitvoering van de
hoofdovereenkomst kennis nemen, waaronder ook de inhoud van de
hoofdovereenkomst wordt verstaan.
Ook na beëindiging van de hoofdovereenkomst blijft deze verplichting op ieder der
Partijen rusten, behalve voor zover dit informatie betreft die reeds publiekelijk
bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een schending van voormelde
geheimhoudingsplicht.

11.5

Wijzigingen van en/of terzijdestellingen en/of aanvullingen op de
hoofdovereenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door
Partijen.

11.6

Indien mocht blijken dat een gedeelte van de hoofdovereenkomst in strijd is met
dwingend recht dan wel om andere redenen ongeldig blijkt te zijn, zal de eventuele
ongeldigheid van dat gedeelte geen ongeldigheid van de gehele
hoofdovereenkomst met zich brengen. In dat geval zijn Partijen verplicht de
hoofdovereenkomst te herzien, in die zin dat het aanvankelijk door Partijen
beoogde effect van het later ongeldig gebleken gedeelte in de geest van de
hoofdovereenkomst en conform de beginselen van redelijkheid en billijkheid
zoveel mogelijk wordt benaderd.

11.7

Sponsor is niet gerechtigd (zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk) haar
rechten en verplichtingen uit hoofde van de hoofdovereenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen, op enigerlei wijze te bezwaren en/of te sublicentiëren.

11.8

Indien er door onvoorziene en/of gewijzigde omstandigheden, zoals doch niet
uitsluitend een uitbreiding van Stadion, faciliteiten veranderen of moeten worden
aangepast maken Partijen hier nieuwe afspraken over. Een eventuele aanpassing
op basis van het bepaalde in dit artikellid dient door Club schriftelijk aan Sponsor
kenbaar worden gemaakt.

11.9

Club is omwille van onder meer de openbare orde, de belangen van Club en/of
doordat Sponsor handelt in strijd met hetgeen bepaald in de hoofdovereenkomst,
te allen tijde gerechtigd Sponsor en/of Derden de toegang tot Stadion te ontzeggen
dan wel uit Stadion te verwijderen. Club zal zich hierbij onder meer laten leiden
door de op dat moment geldende richtlijnen van het Ministerie van Justitie, de
Standaardvoorwaarden van de KNVB, het Huishoudelijk Reglement van Club
en/of de richtlijnen van de UEFA en/of FIFA.

Artikel 12:

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de hoofdovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiende uit of samenhangende met de hoofdovereenkomst zullen worden
voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam, tenzij de sector/kanton van een andere
rechtbank bevoegd is.

BIJLAGE I: COMMERCIEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT TIJDENS
WEDSTRIJDDAGEN
1.
Huisregels Sparta Stadion
Naast de voorwaarden genoemd in dit Commercieel Huishoudelijk Reglement, zijn de
Algemene Huisregels van Sparta Rotterdam (stadion) van toepassing zoals vermeld op
onze website onder:
www.sparta- rotterdam.nl/clubliefde/stadionbezoek/huisregels
2.
a.

Algemeen gebruik
Toegang tot de Business Seats Kasteelloge, Business Friends of Hoofdgebouw
(hierna te noemen ‘Seats’) vindt plaats op de door Sparta Rotterdam aan te
geven wijze.

b.

De Seats kunnen uitsluitend tijdens de wedstrijden die onder
verantwoordelijkheid van Sparta Rotterdam worden georganiseerd, worden
gebruikt.

3.
Catering & Drank
Bij een wedstrijd in het Stadion dient de cateringvoorziening te allen tijde plaats te
vinden via de vaste cateraar van het hoofdgebouw, het Kasteel en de Brasserie.
Tijdens wedstrijden is het verboden om glaswerk en alcoholische dranken buiten te
gebruiken.
Tijdens wedstrijden vindt de catering- en drankverkoop in het hoofdgebouw middels
muntverkoop plaats.
4.
Huisdieren
(Huis)dieren zijn verboden, zowel in het hoofdgebouw als in Het Kasteel en de
Brasserie.
5.
Kinderen
Kinderen hebben bij wedstrijden alleen toegang met een geldig toegangsbewijs.
6.
Overlast
Seathouders dienen geen overlast te veroorzaken aan andere bezoekers in het Stadion
en dienen zich te gedragen zoals in zakelijke kringen betamelijk wordt geacht.
7.
Beveiliging
Seathouders dienen de aanwijzingen op te volgen van het beveiligingspersoneel.
8.
Wedstrijden Jong Sparta – Tweede divisie
Tijdens wedstrijden van Jong Sparta is alleen de Kasteelloge open voor Seathouders
(en logehouders). Toegang hiervoor is gratis op basis van het aantal Business Seats
kaarten die Sponsor uit hoofde van de hoofdovereenkomst tot zijn beschikking heeft.
9.
Sluitingstijden stadion
Wij verzoeken u vriendelijk, als bezoeker van het Sparta Stadion de onderstaande
sluitingstijden bij onze thuiswedstrijden in acht te nemen.
Wedstrijd
Maandagavond
Vrijdagavond

aanvang
20.00 uur
20.00 uur

einde
21.45 uur
21.45 uur

sluitingstijd
01.00 uur
01.00 uur

Zondagmiddag
Zondagmiddag
Zondagmiddag

12.15 uur
14.30 uur
16.45 uur

14.00 uur
16.15 uur
18.30 uur

17.30 uur
19.30 uur
22.00 uur

BIJLAGE II: COMMERCIEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUSINESS LOGES
TIJDENS WEDSTRIJDDAGEN
1.
Huisregels Sparta Stadion
Naast de voorwaarden genoemd in dit Commercieel Huishoudelijk Reglement, zijn de
Algemene Huisregels van Sparta Rotterdam (stadion) van toepassing zoals vermeld op
onze website onder:
www.sparta- rotterdam.nl/clubliefde/stadionbezoek/huisregels
2.
A.

Algemeen gebruik
De Business Loge kan uitsluitend tijdens de wedstrijden die onder
verantwoordelijkheid van Club worden georganiseerd worden gebruikt.

B.

Iedere logehuurder heeft één sleutel ontvangen die toegang verschaft tot de
unit. Extra sleutels dienen bij de administratie van Club te worden besteld
(kosten per sleutel € 25,-- excl. BTW). Bij verlies of diefstal van de unitsleutel
dient de administratie van Club hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.

3.
Catering
Bij een evenement in Stadion dient de cateringvoorziening in een Business Loge te
allen tijde plaats te vinden via de vaste cateraar cq. exploitant van het hoofdgebouw,
Van der Linde Catering+Evenementen. De bestelling voor catering dient uiterlijk drie
werkdagen voorafgaand een wedstrijd of evenement te worden doorgegeven per e-mail
aan de Sales afdeling van Van der Linde Catering+Evenementen of de door Club
aangewezen cateraar.
4.
Drank
Drankbevoorrading in de Business Loge dient te allen tijde alleen via Van der Linde
Catering+Evenementen plaats te vinden. Kratten met lege flesjes worden na elk
evenement door Van der Linde Catering+Evenementen uit de Business Loge gehaald.
Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens evenementen in Stadion is niet
toegestaan buiten de Business Loge, tenzij hiervoor een vergunning is verleend. In de
Business Loge is het wel toegestaan alcoholische dranken te nuttigen, tenzij
veiligheidsvoorschriften dit verbieden.
5.
Gang Business Loges
Het is verboden om voorwerpen (kratten, servies, vuilniszakken, etc.) op de gang van
de Business Loge te plaatsen.
6.
Balkon Business Loges
Het is verboden om glazen en glaswerk vanuit de Business Loge op het bijbehorende
balkon van de Business Loge mee te nemen. Dranken mogen slechts op het balkon
worden genuttigd, indien deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
7.
Gebruik seats Business Loge
Tijdens de wedstrijden in Stadion mogen in totaal niet meer personen plaatsnemen dan
het aantal bij de Business Loge behorende seats. De Business Loge dient zonder
overlast aan andere bezoekers van Stadion te worden gebruikt. Tijdens wedstrijden is
het nuttigen van alcoholische dranken in plastic bekers buiten toegestaan, tenzij
hiervoor geen vergunning is verleend.
8.
Huisdieren
(Huis)dieren zijn verboden, zowel in de Business Club als in de Business Loge.
9.
Kinderen
Kinderen hebben bij evenementen alleen toegang tot de Business Loge met een geldig
toegangsbewijs.

10.
Overlast
Bezoekers aan de Business Loge dienen geen overlast te veroorzaken aan andere
bezoekers in Stadion en dienen zich te gedragen zoals in zakelijke kringen betamelijk
wordt geacht.
11.
Apparatuur Business Loge
Het is niet toegestaan apparatuur in de Business Loge te installeren, die mogelijk
overlast kan veroorzaken zoals rook-/stoommachines. Het geluidsniveau in de
Business Loge dient gedurende de wedstrijd eveneens beperkt te blijven.
Bovenstaande is ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie van Club.
12.
Beveiliging
Iedere bezoeker van een Business Loge dient de aanwijzingen op te volgen van het
beveiligingspersoneel.
13.
Wedstrijden Jong Sparta – 2e divisie
Tijdens wedstrijden van Jong Sparta is alleen de Kasteelloge open voor Seathouders
en logehouders. De toegang hiervoor is gratis op basis van het aantal Business Seats
kaarten die Sponsor uit hoofde van de hoofdovereenkomst tot zijn beschikking heeft.
14.
Sluitingstijden stadion
Wij verzoeken u vriendelijk, als bezoeker van Stadion de onderstaande sluitingstijden
bij onze thuiswedstrijden in acht te nemen.
Wedstrijd
Maandagavond
Vrijdagavond
Zondagmiddag
Zondagmiddag
Zondagmiddag

aanvang
20.00 uur
20.00 uur
12.15 uur
14.30 uur
16.45 uur

einde
21.45 uur
21.45 uur
14.00 uur
16.15 uur
18.30 uur

sluitingstijd
01.00 uur
01.00 uur
17.30 uur
19.30 uur
22.00 uur

BIJLAGE III: BEELDMERK CLUB

