
ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de LED 
Boarding overeenkomst. Slechts bij schriftelijk overeenkomst 
kan van deze voorwaarden worden afgeweken.  

Feyenoord Rotterdam N.V. (hierna: “Feyenoord”): 
De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

De Kuip: 
Het voetbalstadion waar het eerste elftal van Feyenoord de 
thuiswedstrijden afwerkt. 

LED Boarding:
Het LED Boarding systeem dat is geplaatst rondom het voet-
balveld in De Kuip en waarop afwisselend reclame uitingen te 
zien zijn van Boardinghouder(s) tijdens thuiswedstrijden van het 
eerste elftal van Feyenoord, mits er geen sprake is van regle-
mentaire beperkingen.  

Boardinghouder:
De rechtspersoon die één of meerdere reclame uitingen via de 
LED Boarding communiceert tegen betaling aan Feyenoord van 
de daarvoor geldende Vergoeding.  

Aanvraagformulier: 
Het door de Boardinghouder ingevulde formulier inhoudende 
een aanbod van Feyenoord om een reclame uiting via de LED 
Boarding te communiceren welk formulier door Feyenoord 
volledig ingevuld, ondertekend en leesbaar moet worden ont-
vangen. 

Vergoeding: 
Het bedrag dat door de Boardinghouder betaald moet worden 
aan Feyenoord voor de reclame uiting op de LED Boarding. 

Voetbalseizoen: 
Het seizoen lopende van 1 juli in het ene jaar tot en met 30 juni 
van het daaropvolgende jaar. 

Partijen: 
Feyenoord en de Boardinghouder wanneer zij gezamenlijk 
worden bedoeld. 

Overeenkomst: 
De Overeenkomst op basis waarvan de Boardinghouder een 
reclame uiting via de LED Boarding communiceert, welke over-
eenkomst wordt gevormd door een ondertekend Aanvraagfor-
mulier dat door Feyenoord is geaccepteerd tezamen met deze 
Algemene Voorwaarden LED Boarding. De Overeenkomst komt 
eerst tot stand nadat Feyenoord het Aanvraagformulier volledig 

heeft geaccepteerd. Het staat Feyenoord vrij om een ingevuld 
Aanvraagformulier om haar moverende redenen niet in behan-
deling te nemen. 

ARTIKEL 2 VERGOEDING EN BETALING 

2.1   Ten behoeve van de betaling van de Vergoeding zendt 
Feyenoord een factuur naar het door de Boardinghouder 
opgegeven adres. 

2.2   De Vergoeding is exclusief BTW en andere heffingen die 
van overheidswege worden opgelegd. Ingeval van een 
meerjarige Overeenkomst kan de Vergoeding jaarlijks 
door Feyenoord worden geïndexeerd op basis van het 
relevante CBS prijsindexcijfer.

2.3   De Vergoeding is na betaling noch geheel noch gedeelte-
lijk terugvorderbaar. De Vergoeding is nimmer verreken-
baar en kan niet worden opgeschort. 

2.4   De Vergoeding voor het betreffende Voetbalseizoen dient 
volledig te worden voldaan aan Feyenoord op 1 juli bij 
aanvang van het Voetbalseizoen of, indien de Overeen-
komst door de Boardinghouder later dan 1 juli wordt 
aangegaan, binnen 14 dagen na ondertekening van de 
Overeenkomst. 

2.5   Indien de Vergoeding niet, niet volledig of niet tijdig wordt 
voldaan op de onder 2.4 genoemde betaaldatum, is de 
Boardinghouder in verzuim en is Feyenoord gerechtigd 
om zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling 
incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat 
de Boardinghouder in verzuim is zal hij aan Feyenoord 
een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de 
wettelijke rente vermeerderd met 2% alsmede vergoeding 
van de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig 
het incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse 
Orde van Advocaten. 

2.6  De Boardinghouder is zich ervan bewust en accepteert 
dat de LED Boarding niet functioneert ingeval:

 -  Er sprake is van een wedstrijd die niet onder auspiciën 
van Feyenoord plaatsvindt (denk bijvoorbeeld aan KNVB 
/ UEFA bekerfinale);

 -  De statuten en reglement van de KNVB, UEFA en / of 
FIFA zich op enigerlei wijze tegen het gebruik van de 
LED Boarding door Feyenoord verzetten.

  Indien de LED Boarding om voornoemde redenen niet 
functioneert is Feyenoord geen schadeloosstelling, 
schadevergoeding of andere vorm van compensatie aan 
Boardinghouder verschuldigd en vindt er evenmin restitu-
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tie van (een deel van) de Vergoeding aan Boardinghouder 
plaats. 

 
ARTIKEL 3 LED BOARDING 

3.1  De Boardinghouder is bekend met, en aanvaardt, het 
systeem van de LED Boarding en de reclameruimte zoals 
die door Feyenoord ter beschikking wordt gesteld alsme-
de met de frequentie waarmee de reclame uiting wordt 
gecommuniceerd. 

3.2  De kosten die gemoeid zijn met de productie van de 
reclame uiting die de Boardinghouder wenst te commu-
niceren via de LED Boarding zijn volledig voor rekening 
van de Boardinghouder, tenzij schriftelijk anders overeen-
gekomen. De Boardinghouder is verplicht om de reclame 
uiting door de vaste huisleverancier van Feyenoord te 
laten produceren, mits het aan de Boardinghouder door 
deze huisleverancier in rekening te brengen tarief markt-
conform is. 

3.3  Feyenoord behoudt zich het recht voor om de LED 
Boarding aan te passen in verband met (gewijzigde) 
KNVB / UEFA / FIFA Reglementen, media beleid, veilig-
heidsaspecten en overige voor Feyenoord zwaarwegende 
omstandigheden. 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID
 
4.1   Feyenoord is niet aansprakelijk voor het incidenteel 

gebrekkig of incidenteel niet functioneren van de LED 
Boarding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
aan de zijde van Feyenoord.    

4.1  De reclame uiting van de Boardinghouder dient te stroken 
met het van overheidswege bepaalde inzake sportspon-
soring en media-exposure in de Mediawet, het Media-
besluit, de Tabakswet en de Reclame Code. Voorts dient 
de reclame uiting van Boardinghouder te stroken met de 
eisen van goede smaak en is het Boardinghouder niet 
toegestaan om een racistische, seksistische, politieke of 
aanstootgevende reclame uiting te communiceren via de 
LED Boarding. De Boardinghouder vrijwaart Feyenoord 
volledig van aanspraken van derden wegens het niet 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals 
hiervoor bedoeld en wegens overtreding van de bepaling 
uit de vorige volzin.  

ARTIKEL 5 BEËINDIGING
 
5.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur als 

omschreven, en aangekruist door de Boardinghouder, in 
het Aanvraagformulier van Feyenoord. De Overeenkomst 
kan niet tussentijds worden beëindigd behoudens de in 
dit artikel genoemde gevallen. 

5.2     Partijen kunnen deze Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang per aangetekende brief zonder rechterlijke tussen-
komst tussentijds beëindigen indien: 

 -  Voor de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of 
de andere partij in staat van faillissement verkeerd;

 -   De wederpartij surseance van betaling aanvraagt of een 
bewindvoerder voor de wederpartij wordt aangesteld; 

 -   De wederpartij de beschikking over een substantieel 
deel van het vermogen verliest; 

 -  De wederpartij wordt ontbonden of wordt geliquideerd 
dan wel de ondernemingsactiviteiten staakt. 

5.3   Partijen kunnen deze Overeenkomst met onmiddellij-
ke ingang per aangetekende brief zonder rechterlijke 
tussenkomst tussentijds beëindigen indien de wederpartij 
een wezenlijke verplichting die krachtens de wet, deze 
Overeenkomst of anderszins op haar rust, niet nakomt 
ofschoon de wederpartij deugdelijk ingebreke is gesteld, 
onverminderd het bepaalde in artikel 2.5. 

5.4   Het bepaalde in artikel 5.2 en 5.3 laat onverlet dat Partijen 
(geheel of gedeeltelijke) nakoming of schadevergoeding 
van de wederpartij kunnen vorderen. 

5.5   Feyenoord is bij tussentijdse beëindiging in geen van 
de in dit artikel genoemde gevallen verplicht om over te 
gaan tot restitutie van de door de Boardinghouder gedane 
betalingen van de Vergoeding. 

ARTIKEL 6 OVERIG
 
6.1   Het is de Boardinghouder niet toegestaan om rechten en 

verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst 
over te dragen aan derden zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van Feyenoord. 

6.2   Feyenoord neemt de bedrijfsgegevens van de Boarding-
houder op in haar bestanden. De Boardinghouder geeft 
Feyenoord toestemming om de Boardinghouder op de 
hoogte te stellen van acties en aanbiedingen van Feyen-
oord en van haar commerciële partners. 

6.3   Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepas-
sing. Daarnaast zijn de reglementen van de KNVB, UEFA 
en FIFA van toepassing. De Boardinghouder accepteert 
dat de reglementen een beperking van de gebruiksrech-
ten kunnen inhouden doch deze beperking gaat niet 
verder dan strikt noodzakelijk. 

6.4  De geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding 
van de Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nade-
re overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragere-
glement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De 
plaats van arbitrage zal gelegen zijn in Rotterdam. 

6.5   Feyenoord behoudt zich het recht voor deze voorwaarden 
te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden onmid-
dellijk na wijziging van kracht.


