Brief bij bruikleenovereenkomst Z. &. P. C.

Nunspeet, september 2020
Aan de leden van de zwem- en waterpoloselecties
Bijgaand heb je een sponsor pakket van de Z. &. P. C. Nunspeet ontvangen. Het
sponsor pakket bestaat uit een shirt, een broek en een tas.
Het sponsorpakket wordt GRATIS aan leden van de zwemselectie of leden van
een waterpoloteam (inclusief begeleiding) IN BRUIKLEEN gegeven.
De kosten van een sponsorpakket bedragen ongeveer € 100,00 een behoorlijk
bedrag! Wees er dus zuinig op!
De kleding dient voor de wedstrijden gedragen te worden. Wij zien
regelmatig dat leden de sponsorkleding voor een wedstrijd niet dragen.
Om de kleding in orde te houden let dan op de volgende 4 “gouden regels”:
•
•
•
•

Pak voor een wedstrijd je tas in en vergeet dan vooral je sponsorkleding
niet!
Kijk na een wedstrijd in het zwembad (zeker bij uitwedstrijden) je tas goed
na of je alles bij je hebt!
Controleer thuis of de kleding nat is en laat het regelmatig (binnenste
buiten en zonder wasverzachter) wassen!
Ruim het op in je kast in plaats van het in je tas te laten verschimmelen!

Ondanks ons verzoek om je sponsorkleding netjes te verzorgen komt het toch voor
dat er aan het einde van het seizoen sponsorkleding wordt ingeleverd met
bijvoorbeeld weervlekken, dus nogmaals wees er zuinig op!
Kleding die we niet meer kunnen gebruiken wordt weggegooid en door de
Sponsorcommissie vervangen. Vervangen kan een nieuw exemplaar zijn maar kan
ook een gebruikt exemplaar zijn.
De kosten voor vervanging (nieuw en gebruikt) zijn opgenomen in de
Bruikleenovereenkomst sponsorpakket Z. &. P. C. Nunspeet.
Wij wensen je een succesvol en sportief seizoen toe!
De Sponsorcommissie

Bruikleenovereenkomst sponsorpakket Z.&.P.C. Nunspeet
De ondergetekenden:
De Zwem- en Poloclub Nunspeet (verder te noemen de vereniging),
en
Het lid (verder te noemen het lid).
In aanmerking nemende:
Dat de vereniging bereid is namens een sponsor kleding (shirt en broek) en een sporttas
in bruikleen te geven. De partijen wensen deze bruikleenovereenkomst onder de
hiernavolgende bepalingen te sluiten.
Zijn overeengekomen als volgt:
Art. 1 Doel
De vereniging geeft vanaf heden de bovengenoemde kleding en sporttas, aan het lid in
bruikleen voor de tijd dat hij/zij bij een team/selectie ingeschreven staat. Het lid verklaart
de kleding en sporttas in goede staat van onderhoud van de vereniging in ontvangst te
hebben genomen.
Art. 2 Verplichtingen
Het lid verplicht zich om de kleding tijdens wedstrijden te dragen.
Het lid is verplicht als een “goed huisvader” voor de kleding en sporttas te zorgen en slechts
in overeenstemming met de bestemming te gebruiken.
Het lid is verplicht om de kleding en sporttas bij het einde van de bruikleenovereenkomst
aan de vereniging terug te geven.
Art. 3 Schade
Schade door verlies of beschadiging van de kleding en sporttas dient door het lid direct
aan de sponsorcommissie gemeld te worden. De kosten van vervanging (incl.
administratiekosten bij een betalingsherinnering) komen ten laste van het lid (*1).
Art. 4 Einde overeenkomst
De bruikleenovereenkomst eindigt door het einde van het lidmaatschap van het lid, of door
het eindigen van de sponsorovereenkomst.
Art. 5 Teruggave bij einde overeenkomst
Het lid dient na het einde van de bruikleenovereenkomst of opzegging van het
lidmaatschap de kleding en sporttas aan de sponsorcommissie te retourneren.
Tot slot:
Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de kleding en sporttas
heeft het bestuur van de vereniging de laatste stem.
(*1)
De onderstaande kosten (incl. administratiekosten) worden in rekening gebracht bij verlies en/ of
beschadiging van de in bruikleen verstrekte kleding en sporttas:
Broekje:
Shirt met logo Z&PC en Sponsor:
Sporttas met logo Z&PC en Sponsor:
Rugtas met logo Z&PC en Sponsor:
Shirt met logo Z&PC:
Sporttas met logo Z&PC:
Rugtas met logo Z&PC:
Administratiekosten (*)

€
€
€
€
€
€
€
€

14,95
44,95
58,80
55,80
17,95
39,50
34,50
05,00

(*) worden in rekening gebracht als er een aanmaning verstuurd moet worden wanneer een factuur niet betaald
wordt.

Nunspeet, september 2020.

