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1 Algemene voorwaarden 

1) Het uitlenen van clubmateriaal aan onze clubleden en/of vaste medewerkers moet gezien 

worden als een ‘gunst’, en kan in geen geval beschouwd worden als een ‘recht’. Een weigering tot 

uitlenen van bepaalde clubmaterialen dient niet verantwoord te worden door de club. 

2) Het materiaal dat door de Gemeente, of door een sponsor, of door een particulier ter 

beschikking wordt gesteld aan de club, mag niet worden uitgeleend door de club. 

3) De uitlening van sport- of cateringmateriaal moet steeds via de website aangevraagd worden. 

a. Enkel de door het Bestuur aangeduide verantwoordelijken zullen de aanvragen 

behandelen.  

i. Dit zijn: Bart Van Herreweghe (Sportmateriaal) en Patrick Baete (Catering). 

b. Een ‘langdurige uitlening’ (langer dan 5 dagen) van sport- of cateringmateriaal en/of 

tent(en) dient vooraf voorgelegd te worden aan het Dagelijks Bestuur. 

c. Pas na de goedkeuring door de betrokken verantwoordelijke mag het materiaal afgehaald 

worden volgens afspraak. 

4) Onze goederen zijn niet verzekerd tegen brand en/of beschadiging door derden. 

a. Ontbrekend of beschadigd materiaal zal aangerekend worden aan kostprijs zoals 

vermeld op het afhaalformulier. Of desgevallend worden de herstelkosten aangerekend. 

b. Alle geleden kosten voor een (tijdelijke) vervanging van de betrokken goederen zullen 

aan de ontlener aangerekend worden! 

5) De ontlener bevestigt met zijn handtekening op het afhaalformulier (RL 49 en/of 50) dat hij 

verantwoordelijk is voor eventuele ongevallen. 

6) Bij niet naleven van de voorwaarden en/of afspraken, kan het Bestuur beslissen, zonder 

verantwoording af te leggen, dat met onmiddellijke ingang geen clubmateriaal meer uitgeleend 

wordt aan de betrokken ontlener. 
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7) De clubleden kunnen/mogen sportmateriaal ontlenen. 

a. Het wedstrijdmateriaal wordt eerder uitzonderlijk, kortstondig en in zeer beperkte 

mate uitgeleend, en dit na overleg met de betrokken trainer. 

i. De aluminium startblokken zijn eigendom van de Gemeente en kunnen/mogen niet 

uitgeleend worden door de club. 

b. Het uitgeleende sportmateriaal dient terug ter beschikking te zijn op de eerstvolgende 

training/wedstrijd. 

8) De ‘vaste medewerkers’ van onze club en/of met ons ‘samenwerkende clubs/instanties’ 

kunnen/mogen cateringmateriaal en tent(en) ontlenen, zij het in beperkte hoeveelheden. 

a. Het uitgeleende cateringmateriaal en/of tent(en) dient terug ter beschikking te zijn, 

ten laatste 3 dagen voor de eerstvolgende organisatie/wedstrijd. 

b. De PVC tent 6x12m en de vouwtent 3x4,5m zijn geen eigendom van de club, en kunnen 

aldus niet uitgeleend worden door de club. 

9) De ontlener verbindt zich om het afgehaalde materiaal proper, en desgevallend droge zeilen, 

terug te brengen en op te bergen in de voorziene locaties. 

2 Waarborg 

1) Voor het ontlenen van clubmateriaal betaal je in sommige gevallen een waarborg voor/bij de 

afhaling van het materiaal. 

a) Bij het uitlenen van sportmateriaal aan niet-clubleden wordt een waarborg gevraagd. 

2) De maximaal te betalen waarborg per uitleenbeurt bedraagt 150 €. 

3) Deze waarborg wordt na gebruik en controle van het materiaal teruggestort. 

3 Afhaalformulier voor SPORTMATERIAAL 

1) Het ontleende sportmateriaal moet bij afhaling op het afhaalformulier (RL 49) genoteerd 

worden. Het uitleenformulier wordt in de kantine bewaard. 

2) Voor de uitlening van sportmateriaal aan niet-clubleden wordt steeds een waarborg van 25 € 

gevraagd. 

3) Indien de waarde van het uitgeleende sportmateriaal meer dan 250 € bedraagt, dan wordt 

eveneens een waarborg van 25 € gevraagd aan de clubleden. 

4 Afhaalformulier voor CATERINGMATERIAAL en TENT(EN) 

1) Het ontleende cateringmateriaal moet bij afhaling op het uitleenformulier (RL 50) genoteerd 

worden. Het afhaalformulier wordt in de kantine bewaard. 

2) Voor het uitlenen van cateringmateriaal en tent(en): 

a) Wordt mogelijks een waarborg gevraagd. 

b) Wordt mogelijks een retributie gevraagd, tenzij voor vrijwilligerswerk wordt gekozen. 


