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AANVRAAG IN VERBAND MET DE TOELATING TOT HET DRAGEN VAN EEN 
SPONSORBOODSCHAP OP DE PERSOONLIJKE RENUITRUSTING VAN DE JOCKEY 

 

Ik, ondergetekende :       

Houder van de vergunning :        

 

Vraag de  toestemming om in de galop paardenwedrennen onder de regie van de BFP – Galop , een 

sponsorboodschap te dragen op mijn persoonlijke renuitrusting. 

 

De kenmerken van de sponsorboodschap zijn als volgt:  

- Naam van het product, het merk of van het ontwerp van het beeldmerk :       

- Kleur van de letters, het beeldmerk of tekening die op de drager verschijnt :        

(Voeg via e-mail een model van de sponsorboodschap en een schets van de renuitrusting toe 

voorzien van de sponsorboodschap met vermelding van de gebruikte kleuren) 

 

Ik bevestig dat dit product of reclamemerk het bezit is van volgend bedrijf :       

waarvan de contactgegevens de volgende zijn :       

en met wie ik een contract heb afgesloten waarvan u in bijlage een kopie vindt.  

In dit contract wordt uitdrukkelijk bepaald dat ik deze sponsorboodschap in strikte overeenstemming 

met de bepalingen die zijn gepubliceerd in bijlage A hieronder zal dragen, waarin het gebruik van de 

sponsorboodschap wordt gereglementeerd. 

 

Aanvullend bepaalt dit contract ook dat de sponsor in geen enkel geval mag tussenkomen in mijn 

beroepsactiviteit. 

 

Ik laat BFP-Galop toe om van mijn persoonlijke rekening n°       de som van 100,00 € te debiteren 

wat overeenkomt met de kosten voor de samenstelling van het dossier.  

Bij weigering van de goedkeuring zal dit bedrag terugbetaald worden.  

 

Ik verklaar hierbij op mijn erewoord dat ik kennis heb genomen van de bepalingen van bijlage A 

hieronder waarin de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van een sponsorboodschap 

vastgelegd worden en ik verbind mij ertoe deze te respecteren. 

 

Opgemaakt te       (plaats), op       (datum)  

 

Handtekening voorafgegaan door "gelezen en goedgekeurd"  

 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende 

wetgeving en met onze” privacyverklaring” op de hierbij gevoegde bladzijde (blz 6 van 6). 
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Bijlage A 

PUBLICITEIT EN SPONSORSHIP 

Algemene regel:  

 

Geen enkele vorm van vermelding van sponsoring mag zonder voorafgaande toestemming van de 

commissarissen van BFP-Galop tijdens een ren onder de Code van de Galoprennen verschijnen. Dit 

geldt eveneens voor de begeleiders en de jockey, ook indien deze personen reeds de goedkeuring 

van een buitenlandse hippische autoriteit ontvingen. 

 

Goedkeuring voor een sponsorboodschap op de persoonlijke renuitrusting van een jockey die 

deelneemt aan een openbare ren. 

 

Een persoon die in een openbare ren rijdt, kan door de commissarissen van BFP-Galop toegelaten 

worden om een sponsorboodschap op zijn persoonlijke uitrusting te dragen, dit onder de hierbij 

vermelde voorwaarden.  

De aanvraag tot goedkeuring voor het dragen van een sponsorboodschap op de rijbroek (breeches)  

van de jockey moet,  door de jockey schriftelijk aan de BFP-Galop worden aangevraagd. Voor 

paarden die onder een verbintenis van een overeenkomst of  huurcontract vallen, verbindt de 

beherende partner of de huurder zich ertoe om voor de overeenkomst reeds het akkoord van de 

overige contractanten, met betrekking tot het dragen van de sponsorboodschap op de rijbroek 

(breeches), verkregen te hebben. 

 

De aanvraag tot toestemming moet vergezeld worden met een afgifte van een kopie van het contract 

met de handtekening van de eigenaar en de sponsor.  

 

De sponsorboodschapen en reclamemerken betreffende de volgende activiteiten en producten zijn 

verboden:  

• tabak,  

• alcohol,  

• wapens,  

• pornografie  

• religie en persoonlijk advies,  

• occultisme,  

• activiteit van privé detective,  

• en alle producten en activiteiten die schade kunnen berokken aan het imago van de rennen 

in België. 
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Bijlage B 

VOORBEELDCONTRACT WAARIN BEPALINGEN DIE KUNNEN WORDEN OPGENOMEN IN EEN 

CONTRACT TUSSEN EEN JOCKEY EN EEN SPONSOR WORDEN VOORGESTELD, INCLUSIEF DE OPNAME 

VAN VERPLICHTE BEPALINGEN (Vetgedrukt) 

 

Er wordt een contract opgesteld tussen:   

 

Hoofdkantoor :       

vertegenwoordigd door :       

in hoedanigheid van :       

hierna de sponsor genoemd  

De sponsor verricht de activiteit van :       

 

en  

 

      (Naam en voornaam van de Jockeys) 

Woonachtig te :       

hierna de jockey genoemd  

 

Inleiding 

De jockey ontving de toestemming van de BFP-Galop om in publieke galoprennen te rijden. In ruil 

voor de betaling door de sponsor van het in het contract voorziene bedrag gaat de jockey ermee 

akkoord om voor de duur van het contract, in overeenstemming met de bepalingen vermeld in 

bijlage A  en voor de rennen die onder de Code van de Galoprennen vallen een sponsorboodschap 

tijdens de rennen op zijn renuitrusting aan te brengen. 

Indien het contract door BFP-Galop afgekeurd wordt, wordt dit contract nietig en zonder gevolgen. 

De sponsor verklaart dat hij de bepalingen van de Code van de Galoprennen in kennis heeft 

genomen en zich ertoe verplicht om zich hier volledig aan te houden, inclusief de bepalingen die 

het in sommige gevallen voor de jockey onmogelijk maken om de sponsorboodschap te dragen.  

Duur :       

 

Verplichtingen van de sponsor  

De sponsor verbindt zich ertoe om de sportcarrière van de jockey op geen enkele wijze te 

beïnvloeden. De sponsor verbindt zich ertoe om geen enkele vatbare handeling uit te voeren die 

de integriteit van de ren in gevaar kan brengen en aanvaardt elke beslissing van de BFP-GALOP. 

In overeenstemming met zijn rechten en gedurende de geldigheidsduur van deze overeenkomst, 

belooft de sponsor de jockey de som van       euro te betalen of volgende voordelen in nature 

      toe te kennen onder de hier vermelde voorwaarden en termijnen :       

 

De betalingsvoorwaarden kunnen pas na goedkeuring door de BFP-Galop in werking treden. De 

sponsor verklaart dat hij de enige eigenaar is van alle rechten en bevoegdheden om de 

sponsorboodschap of het onderwerp van dit contract te exploiteren. Verder bestaat er geen enkele 

andere overeenkomst opgericht met een derde die de respectieve belangen van de ondertekenaars 

van dit contract kan verhinderen.  

 

Verplichtingen van de jockey  
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In overeenstemming met zijn rechten, tijdens de geldigheid van dit contract en overeenkomstig de 

regelgeving die is gepubliceerd in bijlage A, staat de jockey 

in om ter gelegenheid van de rennen onder de Code van de Galoprennen de boodschap van de 

sponsor op zijn persoonlijke renuitrusting aan te brengen wanneer hij hiertoe bevoegd is.  

 

In ieder geval onthoudt de jockey zich van enige vorm van promotie voor de gesponsorde 

producten en/of diensten tijdens een interview in verband met de rennen . De jockey erkent dat 

elke schending van deze bepaling door de BFP-Galop bestraft zal worden.  

 

De jockey verbindt zich ertoe om een kopie van dit contract aan BFP-Galop te bezorgen en de 

sponsor zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de beslissing van de BFP-Galop. 

De jockey zal ervoor zorgen dat de sponsorboodschap ofwel verwijderbaar is ofwel en voorziet in 

een renuitrusting zonder sponsorboodschap, indien: 

- hij het paard van een eigenaar rijdt die het dragen van de sponsorboodschap weigert; 

- indien de rencommissarissen, overeenkomstig het reglement  in bijlage A, het dragen van de 

sponsorboodschap niet kunnen toelaten 

De jockey verklaart dat er niets de ondertekening van dit contract weerhoudt.  

 

Ontbinding 

Deze overeenkomst kan als volgt worden beëindigd:       

De beëindiging van het contract moet onmiddellijk aan BFP-Galop meegedeeld worden.  

 

Overmacht  

Als de verplichtingen die in dit contract voorzien zijn niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van 

gebeurtenissen waar de ondertekenaars van dit contract geen controle over hebben (bijv. letsel of 

ziekte van de jockey, slecht weer waardoor de ren afgelast wordt) wordt dit contract niet van 

rechtswege nietig verklaard. 

 

Rennen in het buitenland  

De machtiging verleend door de commissarissen van BFP-Galop geldt uitsluitend voor wedstrijden 

onder de Code van de Galoprennen (rennen op Belgisch grondgebied).  

Als de jockey de mogelijkheid heeft om op een renbaan buiten België te rijden, moeten de 

ondertekenaars de nodige afspraken vastleggen om te voldoen aan de bepalingen van de 

wedstrijden in het desbetreffend land.  

 

Geschillen  

Eventuele geschillen die kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van de financiële 

bepalingen van dit contract, zullen moeten worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken voor 

arbitrage. 
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Divers  

De ondertekenaars van dit contract zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling 

die voortvloeit uit de toepassing van bovengenoemde voorwaarden. BFP-GALOP kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de financiële en andere bepalingen die 

tussen de ondertekenaars zijn vastgesteld.  

Elke wijziging van de bepalingen van dit contract, na registratie door BFP-Galop, moet onmiddellijk 

ter goedkeuring ingediend worden bij de BFP-GALOP. 

De ondertekenaars erkennen dat zij kennis hebben genomen van de bepalingen van de regels die zijn 

gepubliceerd in bijlage A waartoe ze zich verbinden om deze te respecteren. 

 

Opgemaakt te       (plaats) op       (datum)  

 

In       exemplaren. 

  

Handtekeningen voorafgegaan door de handgeschreven nota "goed voor overeenstemming" 

 

De sponsor     De jockey 
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PRIVACYVERKLARING 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Belgische Federatie voor 

Paardenwedrennen vzw, afdeling Galop (BFP – Galop), Route de Wallonie 31A, 

7011 Mons-Ghlin, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.  

BFP – Galop verzamelt uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan haar statutaire 

verplichtingen of om uw toelatingsaanvragen te kunnen behandelen.  Indien u nalaat 

bepaalde gegevens aan BFP – Galop te verstrekken, is het niet mogelijk u een 

volledig correcte dienstverlening te garanderen.   

Mits u hiertoe uw toestemming hebt gegeven, kan BFP-Galop uw gegevens tevens 

gebruiken, of doorgeven aan derde partijen om te gebruiken, om u te informeren over 

bepaalde diensten en evenementen.  

Wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat 

uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van 

dienstverleners waarop BFP – Galop in het kader van haar activiteiten beroep doet of 

handhavingsautoriteiten en internationale organisaties in het kader van 

paardenrennen waaraan BFP – Galop verplicht is uw gegevens door te geven.   

BFP – Galop zal erop toezien passende contractuele afspraken te maken met deze 

derde partijen teneinde een passend beschermingsniveau van uw 

persoonsgegevens te kunnen waarborgen.   

Uw persoonsgegevens worden bewaard door BFP – Galop in overeenstemming met 

de wettelijke bewaringstermijnen. 

U heeft het recht om informatie en/of een kopie te vragen van uw persoonsgegevens, 

om uw persoonsgegevens te corrigeren, om te vragen dat uw persoonsgegevens 

worden gewist en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens 

voor bepaalde doeleinden te verwerken, kunt u deze toestemming op elk moment 

intrekken.  

Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan 

worden teruggevonden in de uitgebreide privacyverklaring op onze website.  

Alle verzoeken, klachten of vragen over deze privacyverklaring of de bescherming 

van uw persoonsgegevens kunnen aan BFP – Galop worden gericht via e-mail naar 

dir@bgalopf.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen behandelen en u tijdig 

een antwoord bezorgen. 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij u persoonsgegevens 

verwerken, kan u tevens een klacht indienen hierover bij de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit.  


