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SPONSORAFTALE 
 
Denne sponsoraftale er indgået mellem: 
[Firmanavn] (herefter kaldet sponsor) 
[Adresse] 
[Postnummer og by] 
[E-mailadresse på underskriver af kontrakt] 
CVR-/SE-nr.: [indsæt CVR nr] 
 
og 
 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (herefter kaldet Forbundet) 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
CVR-/SE-nr.: 26 33 15 95 
 
Aftalens løbetid 
Aftalen er gældende fra d. [dato] til og med XX.XX.XX, og gælder for 
spiller/udøver: [navn], og dækker deltagelse i [camp, EM, tøj, etc.]. Sponsoratet er 
betinget af spiller/udøvers deltagelse i [camp, EM, tøj, etc.]. 
 
Forventninger til sponsor 
Sponsor skal levere logo/firmanavn der kan bidrage til markedsføring via 
forbundets kanaler. 
 
Sponsor betaler kr. [beløb] til Forbundet. Betalingen skal overføres til 
Forbundets konto: Registreringsnr: 2277 Kontonr: 5905869894 i Nordea. 
Betalingsfristen er 14 dage netto, medmindre andet er aftalt. Skulle der være 
behov for udstedelse af en faktura med henblik på betaling, har Sponsor 
ansvaret for at efterspørge en sådan hos DAFF. 
 
Ansvaret for at rettidig indbetaling ligger hos den sponsorerede part (spiller / 
udøver), som ved manglende indbetaling har ansvaret for at følge op og sikre 
betaling. Såfremt Sponsor ikke indbetaler påhviler det spilleren, at betale for sin 
landsholdsdeltagelse. Kontrakten er først gældende i det øjeblik beløbet er 
indbetalt til Forbundet. 
 
Forbundets forpligtelser 
Forbundet er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende: 
• Logo ligger i kontraktens løbetid i rotationsmodul på forside og undersider på 
daff.dk, med link til Sponsors hjemmeside i kontraktens løbetid. 
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Misligholdelse 
Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den 
hæves, hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold 
til denne aftale, og misligholdelsen er væsentlig. Som 
væsentlig misligholdelse af denne aftale anser vi blandt 
andet følgende forhold: Ved væsentlig misligholdelse er 
den anden part berettiget til med omgående virkning at 
ophæve aftalen. 
 
Voldgift 
Nærværende aftale er i alle forhold underkastet dansk ret. Ingen tvister, der 
måtte udspringe af nærværende aftale, dennes tilblivelse, oprettelse, 
gennemførelse eller fortolkning, kan indbringes for ordinære danske domstole. 
Enhver tvist vedrørende aftalen skal afgøres ved behandling i Forbundets 
Appeludvalg. 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
_________________ den ___________    
[Firmanavn] 
[Navn på tegningsberettiget] 
 
 
 
 
____________________ den _______ 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF 
Lars Carlsen, Direktør 
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