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Kleding bruikleen formulier 2018/2019 
 
Naam lid    :  …………………………………………….. 
 
Team    : …………………………………………….. 
 
Datum ontvangen kleding:  …………………………………………….. 
 
Je krijgt van KVZ, de volgende kledingstukken in bruikleen.  

Kruis in onderstaande lijst aan wat de speler ontvangt 
Artikel Maat Nr Vervangingskosten  
O Inschietshirt      € 25,00  
O Trainingspak      € 50,00  
O KVZ Jeugd Jack      € 50,00  
O Sporttas       € 45,00  
O Wedstrijd broekje/rokje      € 35,00  

 
Deze kleding krijg je in bruikleen van KVZ. Door ondertekening verklaar je er 
zuinig mee om te gaan. Er wordt van uitgegaan dat kleine reparaties zoals een 
veter in een broek of een klein gaatje in een jas of shirt door je wordt 
gerepareerd. Het lid verklaard de in bruikleen gekregen sportkleding en/of tas in 
goed staat van onderhoud van de vereniging ontvangen te hebben. 

Het is niet toegestaan de sportkleding en -tas buiten de wedstrijddagen 
te gebruiken. Tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de 
kledingcommissie. Het lid is verplicht de sportkleding en eventueel sporttas in 
goede staat te behouden.  

Nadat het seizoen is afgelopen of indien je stopt met korfballen bij KVZ geeft je 
de kleding gewassen en compleet weer af bij de kledingcommissie.  
 
Aan het einde van elk seizoen organiseert de kledingcommissie speciale 
inleveravonden. 
 
Schade door verlies of beschadiging van de sportkleding en sporttas dient door 
het lid direct aan de kleding commissie gemeld te worden. De kosten voor 
vervanging kunnen ten laste komen van het lid en zullen schriftelijk door de 
kleding commissie aan het lid meegedeeld worden*. Het is niet toegestaan de 
sportkleding en de sporttas te merken.  

Het lid is bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst verplicht de sportkleding 
en eventueel sporttas aan de vereniging terug te geven. 

De bruikleenovereenkomst eindigt door beëindiging van het lidmaatschap, 
beëindiging van de sponsorovereenkomst, aan het einde van het seizoen, bij 
overplaatsing naar een ander team of door een beslissing van het bestuur. 
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Tot slot: 
Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de 
sportkleding en sporttas heeft het bestuur van de vereniging de laatste 
stem.  

De ondertekende verklaard akkoord te gaan met de 
bruikleenovereenkomst;  

Lid;       KVZ 
Datum: ________________    Datum: ________________ 

Naam lid / ouder / verzorger   Namens KVZ 

______________________   _______________________ 

 

______________________   _______________________ 

Handtekening      Handtekening  

* Onderstaande kosten kunnen in rekening worden gebracht bij verlies en/of 
beschadiging en/of niet of te laat inleveren van de in bruikleen verstrekte 
sportkleding en eventueel sporttas:  

O Inschiet shirt    € 25,00  
O Trainingspak   € 50,00  
O KVZ Jeugd Jack   € 50,00  
O Sporttas     € 45,00  
O Wedstrijdshirt   € 35,00  
O Wedstrijd broekje/rokje € 35,00 

 

Inname einde seizoen/beëindiging bruikleenovereenkomst 

De kledingcommissie verklaard alle in bruikleen gegeven kledingstukken en of 
tas in goede staat retour te hebben ontvangen. 

Datum:__________________ 

Namens KVZ 

________________________ 

________________________ 

Handtekening 


