
 

Reglement Roda JC Business 
(Versie juni 2016) 

 
Artikel 1 
1.1 Indien over een seizoen wordt gesproken in de sponsorovereenkomst, dan wordt bedoeld de periode 
van 1 juli tot en met 30 juni. Indien over sponsor wordt gesproken, dan is dit de partij die met Roda JC 
Kerkrade een sponsorovereenkomst heeft gesloten.  
 
Artikel 2 
2.1 Roda JC Kerkrade is gerechtigd de rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit deze 
sponsorovereenkomst te allen tijde aan derde(n) over te dragen, mits Roda JC Kerkrade hiervan tijdig, 
schriftelijk, aan sponsor mededeling doet. 

 
Artikel 3 
3.1 Alle tussen Roda JC Kerkrade en sponsor overeengekomen bedragen zijn onder voorbehoud van 
prijswijzigingen. 
3.2 Jaarlijks per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2017, kan de prijs voor het gebruik van overeengekomen 
seats (en bijbehorende ruimten) tijdens en rondom wedstrijden en eventuele extra bestelde 
toegangskaarten worden herzien (bijvoorbeeld vanwege promotie/degradatie en/of andere redenen).  Met 
herziening wordt niet bedoeld de indexatie conform CBS cijfers die Roda JC Kerkrade sowieso mag 
toepassen. Indien Roda JC Kerkrade de prijzen zal herzien, dan zal zij de nieuwe prijzen per 1 juli van het 
volgende seizoen, voordat de termijn voor opzegging is geëindigd, communiceren richting sponsor. In geval 
van (stilzwijgende) verlenging van de sponsorovereenkomst wordt sponsor geacht te hebben ingestemd 
met de nieuwe prijzen per 1 juli.  
3.3 Ter zake de door sponsor aan Roda JC Kerkrade verschuldigde bedragen is een beroep op korting, 
compensatie dan wel verrekening met een vordering, die sponsor meent te hebben en/of te zullen krijgen 
op Roda JC Kerkrade, uitgesloten.  
    
Artikel 4 
4.1 Het recht op gebruik van de overeengekomen tribuneplaatsen en/of seats (en bijbehorende ruimten) 
geldt uitsluitend tijdens en rondom (in de sponsorovereenkomst genoemde) thuiswedstrijden van het 
eerste elftal van Roda JC Kerkrade en geldt niet in geval van overige evenementen zoals concerten en 
andere niet aan Roda JC gerelateerde evenementen, tenzij Roda JC Kerkrade en sponsor hieromtrent 
nadere (financiële) schriftelijke afspraken hebben gemaakt.  
4.2  Instructies van de parkeerwachters dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De automobilist blijft 
evenwel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Roda JC Kerkrade is niet aansprakelijk voor 
schade die voortvloeit uit het gebruik van de parkeerfaciliteit.  
4.3 Bij verlies of diefstal van de parkeerkaart wordt geen duplicaat verstrekt tenzij sponsor een kopie van 
het proces-verbaal van aangifte aan Roda JC Kerkrade kan overhandigen. Indien Roda JC Kerkrade een 
duplicaat verstrekt, brengt Roda JC Kerkrade aan Sponsor € 100,- in rekening.  
 
Artikel 5 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directie van Roda JC 
Kerkrade. 
 
Artikel 6 
6.1 De verschillende ruimten in het hoofdgebouw van het Parkstad Limburg Stadion (waaronder de 
Business Club) beogen ontmoetingsruimten te zijn voor haar leden. De nadruk zal liggen op het creëren van 
(zakelijke) contacten in een prettige, sportieve en ongedwongen sfeer. Roda JC Kerkrade verlangt van leden 
en hun gasten een dienovereenkomstige opstelling met inachtneming van de normaal geldende kleding- en 
gedragsregels. Roda JC hanteert in haar zakelijke ruimtes een formele dresscode (tenue de ville - smart 
casual). Sponsor verplicht zich deze in acht te nemen en haar eventuele gasten dienovereenkomstig te 
informeren.  


