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Bruikleenovereenkomst kleding W.H.S.C. 

 
De ondergetekenden: 
Winschoter Honk- en Softbal Club (verder te noemen de vereniging) 
en 
het lid, ____________________________ (verder te noemen het lid). 
 
In aanmerking nemende: 
Dat de vereniging bereid is kleding (hieronder te specificeren) in bruikleen te geven. De vereniging en 
het lid wensen deze bruikleenovereenkomst onder de hierna volgende bepalingen te sluiten. 
 
Specificatie kleding (aankruisen wat van toepassing is): 

 Honkbal competitie  Recreatief  ___________ 
      - Overshirt       - Overshirt  
      - Ondershirt       - Ondershirt  
      - Broek   
      - Riem   

 

− Aangaande de pet zijn er twee opties (aankruisen wat van toepassing is): 

 Het lid ontvangt een pet met sluiting van de vereniging. 

 Het lid schaft zelf een pet met elastiek aan via de webshop wat een reductie van de borg 

naar €35,- omvat. 

Art. 1 Doel: 

− De vereniging geeft vanaf datum van lidmaatschap bovengenoemde kleding aan het lid in 

bruikleen voor de tijd dat hij/zij bij een team/selectie van de vereniging staat ingeschreven, 

− Het lid verklaart de kleding in goede staat van onderhoud van de vereniging in ontvangst te 

hebben genomen, 

− Het lid betaalt hiervoor een borg van €50,- aan de kledingcommissie contant of per bank, 

− Een andere pet dan de verenigingspet is niet toegestaan tijdens wedstrijden. De verenigingspet 

wordt een persoonlijk eigendom na ontvangst. 

 

Art. 2 Verplichtingen 

− Het lid verplicht zich om de kleding tijdens wedstrijden te dragen, 

− Het lid is verplicht zorg te dragen voor goed onderhoud (inclusief reparatie) en reiniging van 

de kleding, 

− Het lid mag geen toevoegingen doen aan de kleding in welke vorm dan ook, 

− Het lid is verplicht aan het einde van de bruikleenovereenkomst door opzegging van het 

lidmaatschap de kleding in juiste staat te retourneren naar de kledingcommissie. 

 

 
 

Paraaf: ______ 
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Art. 3 Schade 

− Schade door verlies of niet wedstrijd gerelateerde beschadiging van de kleding dient door 

het lid direct aan de kledingcommissie gemeld te worden, 

− De kosten van noodzakelijke veranderingen komen ten laste van het lid. Deze kosten zullen 

schriftelijk door de vereniging aan het lid medegedeeld worden. 

 

Art. 4 Einde overeenkomst: 

− De bruikleenovereenkomst eindigt door het opzeggen van het lidmaatschap door het lid, 

− Het lid draagt de kleding over aan de kledingcommissie en deze zal na inspectie het lid €35,- 

borg terugbetalen. Dit bedrag volgt uit de in de tweede paragraaf genoemde borg of de 

initiële €50,- borg minus de aanschafkosten van de pet met sluiting à €15,-. 

 

Tot slot: 

− Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de kleding heeft het 

bestuur van de vereniging de beslissende stem hierin. 

 
Voor akkoord d.d. (dd-mm-jjjj):  ____ - ____ - ________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
 
 
 
Namens de Winschoter Honk- en Softbal Club  Het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger 


