
  

 

Reglement op het innen van sponsorgelden van bedrijven voor de dienst 
Japanse Tuin – stad Hasselt 

 
Artikel 1: Toepassing 
 

Dit reglement is van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon die de dienst Japanse 

Tuin van de stad Hasselt wenst te sponsoren, door middel van het aangaan van een 

sponsorcontract, hierna genoemd “de sponsor”. 

Bij het aanmelden als sponsor (zie hierna), worden de bepalingen als opgenomen in dit 

reglement van toepassing en aanvaardt de sponsor de inhoud en de gelding hiervan. 

 
Artikel 2: De sponsorbijdragen 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen één business pakket en twee soorten 
sponsorbijdragen: 
 

Soort sponsor   Aantal   Sponsorbijdrage__ 

1. Chrysantensponsoring  maximaal 3  € 10.000 per annum 

2. Sakura sponsoring  maximaal 6  € 5.000 per annum 

 

Business pakket  Aantal   Bijdrage                   

1. Momiji business pakket onbeperkt  € 1.000 per annum 
 
 
Artikel 3: De tegenprestaties 
 

Bij elke geldelijke sponsorbijdrage hoort een bijbehorende en passende tegenprestatie in 

de vorm van (de mogelijkheid tot het genereren van) media-exposure, gratis 

cultuurbelevingen in de Japanse Tuin en gratis toegangstickets. Deze tegenprestatie 

wordt nader omschreven in de met de sponsor gesloten overeenkomst.  

Stad Hasselt organiseert na elk seizoen van de Japanse Tuin een sponsorbijeenkomst 

waarbij gepresenteerd wordt wat er met de geïnde sponsorgelden gepresteerd werd. Het 

schriftelijk verslag hiervan wordt ook op de gemeenteraad van de stad Hasselt gebracht 

ter kennisname. 

 
Artikel 4: Aangaan en weigeren van sponsorgelden 
 

Indien meerdere kandidaten in aanmerking komen voor sponsoring, is het de stad Hasselt 

via het college van burgemeester en schepenen die bepaalt wie er het eerst in aanmerking 

komt. Voorrang wordt gegeven aan Japanse of sterk met Japan geaffilieerde bedrijven en 

daarna ook aan Limburgse bedrijven. 

Het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag tot sponsoring weigeren 

wanneer blijkt dat deze in strijd is met het algemeen belang. 



 

 
Artikel 5: Aanmeldingsprocedure sponsoren 
 

Potentiële sponsoren die in aanmerking willen komen, kunnen zich daartoe aanmelden 

via het aanmeldformulier op de website van de Japanse Tuin: www.japansetuin.be.  

Het aanmeldformulier dient uiterlijk op 1 maart van het sponsorjaar volledig ingevuld door 

de dienst Japanse Tuin te zijn ontvangen om geldig te zijn voor het openingsseizoen van 

datzelfde jaar. Aanmeldformulieren die later ontvangen worden, gelden voor het 

openingsseizoen van het jaar nadien. Onvolledige aanmeldingen kunnen door dienst 

Japanse Tuin buiten beschouwing worden gelaten. 

De aanmeldformulieren worden maximum 3 weken na het indienen voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt. Het college bepaalt wie 

eerst in aanmerking komt en kan de aanmelding aanvaarden of weigeren.  

Sponsoren die zich aangemeld hebben, worden de dag na de beslissing van het college 

op de hoogte gebracht van aanvaarding of weigering van hun aanmelding. Daarna 

worden de tegenprestaties onderhandeld op basis van het voorlopig ontwerp van 

tegenprestaties voor die soort sponsoring en worden de definitieve tegenprestaties 

vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Ook deze overeenkomst zal maximum 3 weken 

na opmaak voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen van de 

stad Hasselt ter aanvaarding of aanpassing. Zodra de overeenkomst aanvaard wordt door 

het college van burgemeester en schepenen, wordt de sponsor een ondertekend 

exemplaar van de overeenkomst bezorgd en treedt deze ook in werking. 

De sponsorovereenkomst is enkel geldig voor hetzelfde jaar waarvoor de aanvraag werd 

ingediend. Indien het daarop volgende jaar nog steeds interesse is in sponsoring, dient 

opnieuw een aanmeldformulier ingevuld te worden. 

Voor de overeengekomen sponsorgelden zal stad Hasselt na goedkeuring van de 

sponsorovereenkomst een factuur opsturen naar de sponsor met alle 

betalingsvoorwaarden op vermeld. 

 
Artikel 6: Gedragingen over en weer 
 

De partijen verbinden er zich toe om de sponsorovereenkomst uit te voeren conform de 

geest van en de bedoeling van de partijen zoals uitvoerig besproken tijdens de 

onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 

De partijen verbinden er zich toe om alle redelijke handelingen te stellen of stappen te 

ondernemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering te goeder trouw van deze 

overeenkomst. 

Sponsoren zullen zich onthouden van gedragingen die de goede naam, de merken of de 

reputatie stad Hasselt kunnen schaden. Indien de sponsor zich hier niet aan houdt, heeft 

stad Hasselt het recht de overeenkomst met de sponsor per direct te beëindigen. Stad 

Hasselt heeft in een dergelijk geval voorts het recht alle vermeldingen van de naam en/of 

het logo van sponsor, dan wel iedere overige verwijzing naar het bedrijf of de persoon van 



 

sponsor of donateur in relatie tot de Japanse Tuin, te verwijderen. De sponsor dient in 

een dergelijk geval iedere verwijzing naar de Japanse Tuin te staken. 

Geen van de partijen mag de overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 

Artikel 7: Restituties 
 

Sponsoren hebben in geen geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van de overgemaakte 

sponsorgelden, enige andere vorm van compensatie en schadevergoeding indien de 

tegenprestaties niet de beoogde effecten of resultaten genereren.  

 
Artikel 8: Intellectuele eigendom en onafhankelijkheid 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Japanse Tuin, in de ruimste zin 

begrepen, berusten bij stad Hasselt en blijven te allen tijde bij de Stad Hasselt berusten.  

Sponsoring van de dienst Japanse Tuin, stad Hasselt zal in geen geval van invloed zijn 

op de beleidsvoering of de onafhankelijkheid van deze dienst en de stad Hasselt in zijn 

geheel. Indien stad Hasselt het vermoeden heeft dat de intenties van de sponsor niet 

stroken met het voorgaande uitgangspunt, dan behoudt de Stad Hasselt zich het recht 

voor de betrokkenheid van de desbetreffende partij bij de dienst Japanse Tuin te weigeren 

dan wel tussentijds te beëindigen.   

 

Artikel 9: Deelbaarheid reglement 
 

Dit reglement is deelbaar. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke 

reden, van een deel van dit reglement, zal geen invloed hebben op de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van dit reglement.  

 

Artikel 10: Geschillen 
 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij geschillen zijn de 

rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. 

 


