
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD BRUSSEL EN
MB PRODUCTIONS

 
Tussen:

De BVBA MB Productions (ondernemingsnummer: 0641.818.910) met maatschappelijke zetel te 
Van Volxemlaan 264, 1190 Brussel, ten einde dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Emmanuel BRAFF, belast met het dagelijks bestuur, hierna genoemd de organisator,
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 grote  toeristische,  economische en culturele  weerslag van de tentoonstelling Viva
Frida Kahlo;

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;

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

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: voorwerp

Deze overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen van het partnerschap tussen de
Stad Brussel en de organisator met betrekking tot de immersieve tentoonstelling Viva Frida Kahlo
vanaf 18 maart 2022 in het Viage - Digitaal Art Theatre;

Artikel 2: verbintenissen van MB Productions

De BVBA MB Productions verbindt zich ertoe:

- De tentoonstelling Viva Frida Kahlo te organiseren;

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://fridakahlo.be/&data=04%7C01%7CLotfi.Mostefa@brucity.be%7C085726831222433dda5008d9f785a3f1%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637812975665953359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=/9nplpyL2HH6taZAOQDNJsgySi5Bn2f91qaETJAn/hM=&reserved=0


- Een partnerschap aan te gaan met de vzw SOBRU om aan het personeel van de Stad 
Brussel de volgende tarieven te bieden:

WEEKDAGEN

TICKET VOL TARIEF REDUCTIE VERMINDERD TARIEF
VOLWASSENE 16,5€ -2€ 14,5€
KIND 11,5€ -1,5€ 10€
GEZINSTICKET 45€ -4,5€ 40,5€

WEEKEND

TICKET VOL TARIEF REDUCTIE VERMINDERD TARIEF

VOLWASSENE 18,5€ -2,5€ 16€
KIND 13,5€ -1,5€ 12€
GEZINSTICKET 49€ -5€ 44€

- Aan de scholen van de Stad Brussel een voorkeurtarief van 7,5 euro voor een bezoek aan
de tentoonstelling te bieden bij bestelling van minimum 100 tickets.;

- Een partnerschap tot stand te brengen met de Buurthuizen om 150 gratis tickets aan het
betrokken publiek aan te bieden;

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

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 2 m2 van 08/03 tot 14/03 (netwerk A - 30 affichedragers)
 City play van 11/03 tot 18/03
 Iconic de Brouckère van 11/03 tot 18/03
 verlichtingspalen

Artikel 6: duur

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de tentoonstelling.

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 BVBA MB PRODUCTIONS,

Verantwoordelijke  voor  het  dagelijks  beheer,
Emmanuel BRAFF

Voor de Stad Brussel,

Het College,

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

Evenementen,
Delphine HOUBA


