
BRUIKLEENOVEREENKOMST   VOOR   KLEDING   
  

Voornaam:      ……………………………………………   
Achternaam:   ……………………………………….......   
Geb.datum:     ……………………………………………   
  
  
  

AVC   de   Veste     heeft   aan   bovengenoemde   atleet   de   volgende   kleding   in   bruikleen   gegeven:   
T-shirt   maat: met   nummer:   
Korte   broek   maat: met   nummer:   
Trainingsjas maat: met   nummer:   
  
  

Voorwaarden   en   afspraken:   
  

AVC   de   Veste   is   en   blijft   eigenaar   van   deze   kleding.   
  

De   clubkleding   is   in   goede   staat   uitgeleend.     
Dit   is   gecontroleerd   door   een   vertegenwoordiger   van   AVC   de   Veste   en   de   atleet/ouder/verzorger.   

  
De   atleet   mag   de   clubkleding   alleen   gebruiken   voor   club   aangelegenheden   zoals   de   trainingen   en   
wedstrijden,   dus   niet   voor   privégebruik.   

  
Er   mogen   zelf   geen   markeringen   aangebracht   worden   op   de   kleding,   de   club   zorgt   voor   de   
nummering   waardoor   de   kleding   herkenbaar   is.   

  
De   atleet   is   en   blijft   zelf   verantwoordelijk   voor   de   clubkleding   en   dient   deze   zelf   in   goede   staat   te   
houden.     
Goede   verzorging   van   de   clubkleding:   Drogen   en   schoonhouden   alsof   het   uw   eigen   kleding   betreft.     
Goed   Wassen:   Om   de   kleding   goed   te   houden   is   het   verstandig   om   het   niet   te   heet   te   wassen   en   niet   
in   de   droger   te   doen.   De   atleet   houdt   zich   aan   de   wasvoorschriften   van   het   label   in   de   kleding.   Meer   
lees   je   hierover   op   onze   website   (https://avcdeveste.nl/clubkleding/).   
  

Bij   verlies/vermissing,   schade   of   het   niet   inleveren   bij   beëindiging   van   het   lidmaatschap   zullen   de   
kosten   in   rekening   gebracht   worden   bij   de   atleet.   
  

Indien   de   kleding   in   de   bruikleenperiode   te   klein   is   geworden,   zal   -   mits   voorradig   –   vervangende   
kleding   worden   aangeboden.   Er   komt   dan   een   aanvulling/wijzigingsformulier   bij   deze   overeenkomst.   
  

Na   beëindiging   van   het   lidmaatschap,   dient   de   clubkleding   gewassen   en   in   goede   staat   ingeleverd   te   
worden   bij   de   vereniging.   Je   ontvangt   dan   een   bewijs   van   inlevering.   
  

Indien   zich   situaties   voordoen   die   niet   staan   vermeld   in   de   voorwaarden/afspraken   zal   een   en   ander   
ter   beoordeling   aan   het   bestuur   van   AVC   de   Veste     voorgelegd   worden.     
  
  
  

Voor   akkoord   in   tweevoud   ondertekend:     
Datum   :   ……….   
  

Ouder/verzorger:   Namens   AVC   de   Veste:   
Naam    en    Handtekening Naam      en     Handtekening   
  
  
  

----------------------------------- ------------------------------------   
  
  
  
  

AVC   De   Veste   /     www.avcdeveste.nl    /    info@avcdeveste.nl    /    clubkleding@avcdeveste.nl    /   KVK   800.793.26     
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