
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN
DE STAD BRUSSEL EN TEMPORA

Tussen:

De naamloze vennootschap Tempora (ondernemingsnummer: 0465.174.782) met maatschappelijke 
zetel te Oude Vijversstraat/rue des Anciens Etangs 44-46, 1190 Brussel, in dit document 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Benoit Remiche, gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd de 
organisator,

In uitvoering van de statuten van de nv Tempora, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 
januari 1999.

en

de Stad Brussel,

Hier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in wiens naam de heer
Philippe Close, burgemeester, mevrouw Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote
Evenementen, en de heer Luc Symoens, gemeentesecretaris, optreden, overeenkomstig beslissing
van het college van ….…………....….. en van de gemeenteraad van …………………….…

Adres: Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel,

Hierna de Stad genoemd,

WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET:

Gelet op de toeristische, economische en culturele weerslag van de tentoonstelling Antoine de Saint
Exupéry - De Kleine Prins tussen de Mensen in Brussels Expo;

Gelet  op  de  impact  voor  het  imago van de Stad  Brussel  op  het  gebied  van multiculturalisme,
opvoeding en gastvrijheid;

Gelet  op  de  wens  van  de  Stad  om de  toeristische  aantrekkingskracht  van  het  stadscentrum te
ontwikkelen;

Overwegende  dat  de  Stad  zich  inzet  voor  duurzame  ontwikkeling  en  dat  deze  tentoonstelling
actuele thema's zoals ecologie in het licht stelt  en een pedagogische rol kan vervullen voor de
scholen van de Stad Brussel. 

Hebben de Stad Brussel en de organisator besloten om hun krachten te bundelen en samen het
evenement te organiseren.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.google.com/maps/search/rue+des+Anciens+Etangs%2FOude+Vijversstraat+44?entry=gmail&source=g&data=04%7C01%7CLotfi.Mostefa@brucity.be%7C64c71c57d85145a3d77d08d9e7e0a7e4%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637795774365333837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=lXPEsjQDhnM84rbHnbRBm+DqA8lZD4UVwTC1joSgoIA=&reserved=0


Artikel 1: voorwerp

Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast van het partnerschap tussen de Stad Brussel en de
organisator voor de tentoonstelling Antoine de Saint Exupéry - De Kleine Prins tussen de Mensen in
Brussels Expo, van 25 februari tot en met 30 juni 2022 (met een verlenging tot 9 oktober 2022);

Artikel 2: verbintenissen van Tempora

De NV Tempora verbindt zich ertoe om:

- De  tentoonstelling Antoine  de  Saint  Exupéry  -  De  Kleine  Prins  tussen  de  Mensen  te
organiseren van 25 februari tot 30 juni 2022;

- De culturele activiteiten en tentoonstellingen in Brussels Expo te ontwikkelen om de buurt
nieuw leven in te blazen;

- Een partnerschap aan te gaan met de vzw SOBRU om aan het personeel van de Stad een
verlaagd tarief van 15 euro te kunnen bieden;

- Aan de scholen van de Stad Brussel een voorkeurtarief van 5 euro voor een bezoek aan de
tentoonstelling te bieden;

- Een partnerschap aan te gaan met de Buurthuizen om de gratis toegang voor het betrokken
publiek voor te stellen, samen met gerichte acties voor alle evenementen die ze promoten;

- de  steun  van  de  Stad  Brussel  te  vermelden  in  alle  communicatie  ter  promotie  van  dit
evenement;

- een informatiebijlage over de Stad Brussel op te nemen in het tentoonstellingsprogramma.

Artikel 3: verzekering

De naamloze vennootschap is  verplicht  om een verzekering  af  te  sluiten tot  dekking van haar
objectieve burgerlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 betreffende de
preventie  van  brand  en  ontploffing  en  betreffende  de  verplichte  verzekering  van  de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en de uitvoeringsbesluiten hierbij van 28
februari 1991 en 5 augustus 1991;

De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten ten gevolge van of
tijdens het evenement.

Artikel 4: verbintenissen van de Stad

De Stad ondersteunt het evenement, op voorwaarde dat de gevraagde vergunningen door de politie 
en de preventiediensten worden goedgekeurd.

De Stad verbindt zich ertoe de volgende affichedragers ter beschikking te stellen: 

 papieren affiches van 2m² van 12/04/22 tot 18/04/22 en van 10/05/22 tot 16/05/22



 dynamische affichering  City Play van 02/05/22 tot 18/05/22, van 27/06 tot 15/07 en van
29/08 tot 14/09

 dynamische affichering Iconic van 14/03/22 tot 30/03/22
 verlichtingspalen

Artikel 6: looptijd

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de tentoonstelling Antoine de Saint Exupéry -
De Kleine Prins tussen de Mensen, namelijk van 25 februari tot en met 30 juni 2022.

Artikel 7: ontbindende voorwaarde

Deze  overeenkomst  is  gesloten  onder  de  ontbindende  voorwaarde  van  schorsing  en/of
nietigverklaring van de beraadslaging van de gemeenteraad die deze overeenkomst goedkeurt, door
de toezichthoudende overheid waaronder de Stad ressorteert.

Artikel 8: geschillen

Elk  geschil  met  betrekking  tot  het  bestaan,  de  interpretatie  of  de  uitvoering  van  onderhavige
overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Te goeder trouw opgemaakt in tweevoud, in Brussel, op ……. 2022



Voor de naamloze vennootschap TEMPORA,

Persoon belast met het dagelijks bestuur,
Benoit REMICHE

Voor de Stad Brussel,

Het College,

De Gemeentesecretaris, Schepen van Cultuur, Burgemeester,
Luc SYMOENS Toerisme en Grote Philippe CLOSE

Evenementen,
Delphine HOUBA


