Algemene voorwaarden
1. Voorwerp

4. Organisatie van het WK 2021

1.1 De Overeenkomst ontstaan op basis van het gedane aanbod betreft de

Onverminderd artikel 8 is de Organisator voor wat betreft de organisatie van het

aankoop van een VIP-Pakket in het kader van het WK 2021. Onder “WK 2021”

WK 2021 enkel gehouden tot een middelenverbintenis om naar best vermogen

wordt begrepen het WK Veldrijden te Oostende in het weekend van 30 en 31

te handelen.

januari 2021 voor zowel (i) heren elite, (ii) dames elite, (iii) heren U23, (iv) dames
U23 als (v) heren U19.

5. Vergoeding

1.2 De prestaties van de Organisator beperken zich tot hetgeen in deze Overeen-

5.1 De Koper zal aan de Organisator de Vergoeding betalen, ten laatste op de

komst uitdrukkelijk wordt bepaald. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande,

respectieve Vervaldag zoals aangeduid op de bestelbon.

wordt elke vorm van merchandising (premiums, co-branded, …) rond het WK

5.2 Elke laattijdige betaling van de Vergoeding zal van rechtswege en zonder

2021 uitdrukkelijk van deze Overeenkomst uitgesloten.

nood aan voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot moratoire intresten aan de in artikel 5 van de wet betalingsachterstand bij handelstransac-

2. VIP-Pakket

ties voorziene intrestvoet per kalenderdag vertraging.

2.1 De Organisator verleent aan de Koper de in het aanbodformulier limitatief
opgesomde rechten en voordelen (gezamenlijk het “VIP-Pakket” genoemd). .

6. Imagoverbintenis

2.2 Het VIP-Pakket heeft enkel betrekking op het WK 2021. Het omvat geen

Partijen onthouden zich van enig gedrag en garanderen dat zij zich in het ver-

enkel recht of voordeel met betrekking tot de Organisator zelf, of enige aan de

leden van enig gedrag hebben onthouden dat naar mening van een normaal

wedstrijden deelnemende teams of individuele deelnemers.

zorgvuldig en vooruitziend persoon gevoelens van verontwaardiging, minacht-

2.3 Het niet-gebruik van een of meerdere voordelen en rechten uit het VIP-Pa-

ing, bespotting, schandelijkheid, e.d.m. bij een aanzienlijk deel van het publiek

kket door de Koper om welke reden dan ook, kan op geen enkele manier aan-

kan opwekken en waardoor de goede werking en/of het goede imago van re-

leiding geven tot een reductie van de Vergoeding.

spectievelijk het de Organisator en/of het WK 2021 of de Koper en/of haar pro-

2.4 Niettegenstaande hetgeen bepaald in het aanbodformulier, erkent de Koper

ducten aangetast kan/kunnen worden.

dat de Organisator zich te allen tijde dient te houden aan de rechten, contracten of akkoorden afgestaan aan of afgesloten met derden door Belgian Cycling

7. Anti-ambush

(“KBWB”), door de UEC (“Union Européenne de Cyclisme”), door de UCI (“Union

7.1 De Koper zal zich op geen enkele wijze op promotionele wijze associëren

Cycliste Internationale”) en door het IOC/BOIC, die betrekking hebben op de

met de Organisator, het WK 2021 of de hieraan deelnemende teams en/of

organisatie of de commerciële exploitatie van het WK 2021, alsook de toepas-

teamleden, en garandeert dat ook haar eigen contractpartijen zich niet op pro-

selijke reglementen van bovenvermelde organisaties, zoals deze van tijd tot tijd

motionele wijze met de Organisator, het WK 2021 of de hieraan deelnemende

gewijzigd of vervangen worden. Ingeval de rechten verleend aan de Koper onder

teams en/of teamleden zullen associëren.

deze Overeenkomst daarmee onverzoenbaar zijn, zullen deze geacht worden

7.2 Elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel 7 zal van rechtswege aanleid-

te zijn beperkt tot hetgeen toegestaan door deze organisaties en hun regle-

ing geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding, begroot op EUR

menten. In geen geval heeft de Koper recht op schadevergoeding ingeval van

10.000 per inbreuk. Het staat de Organisator echter te allen tijde vrij om haar

toepassing van deze bepaling.

werkelijke schade aan te tonen en daarvan vergoeding te vragen indien deze
hoger zou liggen.

3. Samenwerkingsmodaliteiten
3.1 Het VIP-Pakket en, meer in het algemeen, de rechten verleend aan de Koper

8. Aansprakelijkheid - Overmacht - Risico

onder deze Overeenkomst, zijn op generlei wijze exclusief, noch overdraagbaar
in hoofde van de Koper.

8.1 Beperking van de aansprakelijkheid

3.2 Enig gebruik van de benaming en/of het logo van de Organisator of de UCI,

(a) De Organisator is niet aansprakelijk jegens de Koper krachtens of in verband

de woord-of beeldmerken of meer algemeen van de intellectuele eigendoms-

met deze Overeenkomst, voor enige inkomstenderving, verlies van feitelijke of

rechten van de Organisator, de UCI en/of het WK 2021 of de afbeelding van het

verwachte besparingen, verlies van, schade aan of aantasting van gegevens, of

WK 2021, de hieraan deelnemende teams of personen of haar bezoekers wordt

enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte of gevolgschade van welke

uitdrukkelijk uitgesloten van deze Overeenkomst, en behoeft steeds de speci-

aard dan ook, in alle gevallen, ongeacht de vraag of het verlies of de schade

fieke, voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

voorzienbaar was of door Partijen geanticipeerd werd, en ongeacht of het verlies

3.3 Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht aan de Koper om zich te

of de schade het gevolg is van of veroorzaakt wordt door contractbreuk (met

associëren met de individuele deelnemende teams of renners, noch met de

inbegrip van grove fout), onrechtmatige daad, schending van wettelijke verpli-

bezoekers, of om hun portretrechten op welke wijze dan ook te gebruiken.

chtingen, schadevergoeding of anderszins.

3.4 Voor zoveel als nodig, verleent de Koper aan de Organisator een kosteloze,

(b) De aansprakelijkheid van de Organisator voor enige schade als gevolg van

niet-exclusieve gebruikslicentie op alle intellectuele en andere eigendomsrech-

wanprestatie (waaronder grove fout), onrechtmatige daad of schending van

ten die in de naam of in het logo van de Koper vervat zitten, zij het beperkt

haar wettelijke verplichtingen, is in ieder geval beperkt tot terugbetaling van het

tot gebruik daarvan in strikte overeenstemming met de bepalingen van deze

bedrag van de door de Koper aan de organisator betaalde Vergoeding.

Overeenkomst.

(c) Niets in deze Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper zal de

3.5 De Koper erkent dat de Organisator, alsook de andere bij de organisatie

aansprakelijkheid van de ene Partij ten aanzien van de andere uitsluiten of bep-

van het WK 2021 betrokken partijen zoals KBWB en de UCI, statutair neutraal

erken voor bedrog, opzettelijke fout of voor zover zij niet kan worden uitgesloten

zijn. Bijgevolg is elk gebruik van de in deze Overeenkomst toegekende rechten

of beperkt onder het toepasselijke recht

ten gunste van politieke, religieuze of filosofische organisaties strikt verboden.
Hetzelfde geldt voor elk gebruik op een manier die het imago van de Organi-

8.2 Overmacht en risico

sator zou schaden of waarop de Organisator en/of de door haar georganiseerde

(a) Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is de Organisator niet

wedstrijden zouden kunnen geassocieerd worden met beelden, teksten, slogans

aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige niet-nakoming van haar

of meer algemeen, alle uitdrukkingsvormen van ideeën die een politieke, re-

verbintenissen onder deze Overeenkomst, als gevolg van het feit de nakoming

ligieuze of filosofische connotatie hebben of anderszins indruisen tegen deze

van enige verbintenissen van de Organisator onmogelijk, verhinderd, vertraa-

neutraliteit, alsook voor elk gebruik dat strijdig zou zijn met de openbare orde

gd of bemoeilijkt, duurder of onrendabel wordt door omstandigheden of ge-

en de goede zeden.

beurtenissen buiten de redelijke controle van de Organisator, waaronder (maar

3.6 De Koper verklaart en waarborgt dat zij (i) alle Europese standaarden en

niet beperkt tot) oorlog, oproer, ongeval, defecten, brand, overstroming, storm,

normen naleeft met betrekking tot het verbod op dwangarbeid en kinderarbeid

extreme weersomstandigheden of andere externe omstandigheden die van

en (ii) de mensenrechten respecteert.

invloed zijn op de nakoming van de verbintenissen door de Organisator. Een
dergelijke gebeurtenis die van invloed is op de aangestelden, onderaannemers

of uitvoeringsagenten van de Organisator wordt tevens beschouwd als een over-

de uitvoering en de beëindiging ervan in der minne te regelen. Partijen nemen

machtssituatie voor de Organisator zelf in de zin van dit artikel.

daarbij te allen tijde de nodige discretie in acht. Dit sluit echter het recht niet

(b) Indien het WK 2021 omwille van een overmachtssituatie in de zin van dit

uit, bij hoogdringendheid, alle vrijwarende gerechtelijke maatregelen te treffen

artikel 8.2 geen of slechts gedeeltelijk doorgang kan vinden en de Organisa-

die zij nodig achten.

tor daardoor (een deel van) haar verbintenissen niet langer kan nakomen, dan

11.3 Indien geen minnelijke regeling bereikt kan worden, kunnen deze geschil-

zullen Partijen in de mate van het mogelijke een voor beide Partijen aanvaard-

len uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gere-

bare oplossing overeenkomen. In geen geval zal dit aanleiding kunnen geven

chtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

tot enige vermindering of terugbetaling van (een deel of het geheel) van de
Vergoeding.

12. Algemene bepalingen

9. Vertrouwelijkheid

12.1 Volledige overeenkomst

9.1 De Partijen verbinden zich ertoe de inhoud van deze Overeenkomst evenals

Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie

alle informatie verkregen in het kader van de uitvoering daarvan, vertrouwelijk

tussen de Koper en de Organisator en kunnen alleen worden gewijzigd door

te behandelen en geen gegevens hieromtrent te verspreiden zonder de vooraf-

middel van een schriftelijke en door alle Partijen ondertekende overeenkomst.

gaandelijk en schriftelijke toelating van de andere Partij.

Geen enkele voorafgaande onderhandelingen, afspraken of activiteiten tussen

9.2 De Partijen verbinden zich er toe en garanderen dat hun respectieve

de Partijen zal van belang zijn om deze Overeenkomst aan te vullen, uit te leg-

bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, werknemers, bedienden, aang-

gen of te wijzigen.

estelden en andere mandatarissen of zelfstandigen deze geheimhoudingsverplichting zullen respecteren.

12.2 Splitsbaarheid

9.3 Voormelde confidentialiteit strekt zich niet uit tot de bekendmaking of het

Indien, en in de mate dat, er zou worden vastgesteld dat een bepaling van deze

gebruik van informatie voor zover dat:

Overeenkomst onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, zal dergelijke bepaling

(a) de bekendmaking of het gebruik noodzakelijk is voor doeleinden van gerech-

worden geacht geen deel uit te maken van deze Overeenkomst, maar zonder

telijke procedures volgend uit of in verband met deze Overeenkomst;

één of meer van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig te

(b) deze informatie publiek beschikbaar is of wordt via een andere weg dan door

maken en/of de afdwingbaarheid hiervan aan te tasten.

een inbreuk op deze Overeenkomst;

De Partijen zullen in dat geval te goeder trouw overeenkomen om de betrokken

(c) de andere Partij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven

bepaling te vervangen door een bepaling die wordt opgenomen in deze Over-

voor de bekendmaking of het gebruik;

eenkomst en die wel wettig, geldig of uitvoerbaar is en de intentie van de Parti-

(d) gebruik noodzakelijk is om gevolg te geven aan een wettelijke verplichting. In

jen zo dicht mogelijk benadert.

dat geval wordt de andere Partij onmiddellijk op de hoogte gebracht.
12.3 Afstand
10. Beëindiging

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling in deze Overeenkomst, zal een

10.1 Zonder afbreuk te doen aan de gemeenrechtelijke beëindigingsgronden,

verklaring van afstand van ongeacht welke recht of verhaal onder deze Overeen-

kan een Partij deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk, zonder voorafgaan-

komst alleen schriftelijk kunnen worden gedaan.

delijke rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen in de

Geen enkele nalatigheid of vertraging van om het even welke Partij bij het ui-

volgende gevallen:

toefenen van ongeacht welk recht of verhaal onder deze Overeenkomst, zal dat

(a) ingeval van insolvabiliteit, faillissement, vereffening of ontbinding van de an-

recht of verhaal schaden, of worden geïnterpreteerd als een verklaring van af-

dere Partij;

stand voor de toekomst.

(b) ingeval de andere Partij haar essentiële verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, op toerekenbare wijze niet nakomt en – voor zover dit überhaupt nog

12.4 Kosten en uitgaven

mogelijk is - verzuimt hieraan te verhelpen binnen een periode van 20 werkda-

Onverminderd enige andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zal elke

gen nadat deze Partij een aangetekend schrijven heeft ontvangen met duideli-

Partij haar eigen kosten, lasten en uitgaven, opgelopen in verband met het sluit-

jke vermelding van de tekortkoming(en).

en, voorbereiden, uitvoeren van haar verbintenissen onder en voltooien van deze

10.2 Zonder afbreuk te doen aan de gemeenrechtelijke beëindigingsgronden

Overeenkomst ten laste nemen.

en de mogelijkheid tot het bekomen van een schadevergoeding, kan de Organisator deze Overeenkomst ook tussentijds schriftelijk, zonder voorafgaandelijke

12.5 Onoverdraagbaarheid

rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen in de navol-

Tenzij anders voorzien in deze Overeenkomst, mag geen van de Partijen haar

gende gevallen:

rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, noch deze

(a) ingeval de Koper de goede naam of reputatie van de Organisator en/of de

Overeenkomst zelf, overdragen aan derden zonder voorafgaandelijke schrifteli-

goede naam of reputatie van het door haar georganiseerde WK 2021 zou aan-

jke toestemming van de andere Partij.

tasten, ongeacht of hier al dan niet van een wanprestatie sprake is;
(b) ingeval van een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van of controle over

12.6 Persoonsgegevens

de Koper, maar enkel indien dit een schending zou inhouden van enige door de

Voor zover de Koper toegang zou krijgen tot persoonsgegevens van of namens

Organisator of de UCI afgesloten sponsoringovereenkomst.

de Organisator, verbindt de Koper zich ertoe deze uitsluitend te verwerken bin-

10.3 De beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, laat de

nen het afgesproken doel en overeenkomstig de te sluiten (verwerkings)over-

verdere uitwerking van de vertrouwelijkheidsclausule, opgenomen in artikel 9

eenkomst en de geldende wetgeving.

onverlet, evenals de anti-ambushverplichtingen zoals opgenomen in artikel 7.
12.7 Onafhankelijke partijen
11. Toepasselijk recht - Geschillen

Deze Overeenkomst vormt of impliceert geen arbeidsrelatie of enige andere

11.1 Alle problemen, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid,

relatie tussen de Partijen dan de contractuele relatie die uitdrukkelijk in deze

interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst, en

Overeenkomst wordt bepaald.

alle gevallen van buitencontractuele aansprakelijkheid wegens onrechtmatige

Partijen treden daarbij op als van elkaar onafhankelijke partijen.

daad, die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, worden
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht,

12.8 Kennisgevingen

zonder uitvoering te geven aan enige andere (Belgische, buitenlandse of inter-

Behoudens indien uitdrukkelijk anders aangegeven, dient elke kennisgeving

nationale) IPR-regels of -bepalingen die ertoe zouden leiden dat het recht van

van de ene Partij aan de andere krachtens de bepalingen van deze Overeen-

enig ander rechtsgebied dan België van toepassing zou zijn.

komst, schriftelijk te gebeuren. Met uitzondering van artikel 10.1(b), waarbij een

11.2 Partijen verbinden zich ertoe, in eerste instantie, te pogen elk geschil tussen

aangetekend schrijven vereist is, volstaan kennisgevingen per e-mail om aan

hen dat voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst en/of alle contract-

deze bepaling te voldoen.

uele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) kwesties in verband
met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de handhaving,

