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Telenet Ethisch Sponsoringscharter 
 
 
Dit charter wordt door Telenet overeengekomen met alle sportieve partners die door Telenet gesteund 
worden. Als ethisch verantwoord en beursgenoteerd bedrijf wil Telenet bepaalde waarden uitdragen 
die het zelf ook daadwerkelijk toepast in het alledaagse handelen. Het grootste doel van onze 
onderneming is immers onze klanten en partners de grootst mogelijke voldoening geven in de diensten 
die we leveren terwijl we voor al onze stakeholders meerwaarde creëren en hen zo een betere 
levenskwaliteit willen bieden. Dat kan alleen maar op basis van een aantal fundamentele waarden die 
dienen gerespecteerd te worden door alle interne en externe medewerkers en partners van Telenet. 
Zoniet, kan onze onderneming bloot gesteld worden aan ernstige juridische, financiële en sociale 
gevolgen zoals een verlies van geloofwaardigheid en merkreputatie. 
 
Onze sportieve partners zullen daarom de volgende richtlijnen steeds dienen na te leven, willen ze in 
aanmerking (blijven) komen voor onze steun. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle leden van onze 
sportieve partners, zowel spelers, management als bestuursleden. 
 
 
 

 Transparantie: zowel op communicatief, legaal als financieel (boekhoudkundig/fiscaal) 
vlak dienen onze partners de hoogste standaarden en alle juridische regels in acht te 
nemen. Interne controles dienen de naleving hiervan te verzekeren.  

 

 Integriteit: eerlijk en oprecht handelen, waarbij geen plaats is voor (sportieve) fraude 
waaronder doping en omkoping.  

 

 Respect: naleving van alle toepasselijke (inter)nationale regelgeving alsmede de ethische 
standaarden uit dit Sponsoringscharter. Geen enkele vorm van sociale discriminatie, 
racisme, onverdraagzaamheid en geweld wordt aanvaard.  

 

 Verantwoordelijkheid: onze partners dienen verantwoord(baar) te handelen en de 
rechtmatige consequenties van hun handelen te aanvaarden.  

 

 Loyaliteit: onze partners dienen de Telenet-waarden zoals deze zijn beschreven in dit 
charter te onderschrijven en na te leven. Indien Telenet vaststelt dat dit niet het geval is, 
behoudt Telenet zich het recht voor om met naleving van de toepasselijke contractuele 
bepalingen de steun aan zijn partner op te zeggen.  
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