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TER BESCHIKKING GESTELD CLUBTENUE 

 

BRUIKLEEN 
Achilles kan trainingspakken, tassen, shirts en dergelijke in bruikleen geven, bijvoorbeeld uit hoofde van 
sponsorovereenkomsten. Alle in bruikleen gegeven artikelen blijven eigendom van HKV Achilles of van haar 
sponsoren. Voor ontvangers van bruikleen artikelen gelden onderstaande voorwaarden en voorschriften.  
 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
Bij beëindiging van het spelend lidmaatschap dient het ex-lid alle in bruikleen verstrekte artikelen in te leveren 
bij de functionaris verantwoordelijk voor de clubkleding. Inlevering dient te geschieden binnen 1 week na 
opzeggingsdatum. Bij niet inleveren volgt een herinnering. Indien hieraan geen (tijdig) gehoor wordt gegeven, 
is HKV Achilles gerechtigd de nieuwwaarde van de kleding in rekening te brengen bij het ex-lid. 
 
 

VOORWAARDEN GEBRUIK BRUIKLEEN-ARTIKELEN 

 

ALGEMEEN 
Het is niet toegestaan de ter beschikking gestelde bruikleen artikelen anders te gebruiken dan waarvoor ze is 
bedoeld. Gebruik is toegestaan tijdens korfbal evenementen zoals trainingen en wedstrijddagen en/of 
clubgebonden activiteiten. Bij beschadiging of vermissing dient men dit binnen 72 uur te melden bij de 
verantwoordelijk functionaris voor kleding. 
 
Shirts met sponsoruitingen mogen alleen gebruikt worden bij wedstrijden die zien op de onderhavige 
sponsorovereenkomst. Indien spelers invallen bij andere teams, dient de speler waar nodig zelf een 
wedstrijdshirt tot zijn/haar beschikking te hebben. 
 

VERMISSING OF BESCHADIGING 
Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met het uitgegeven materiaal om te gaan. Bij vermissing of 
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding of het materiaal, en/of het niet 
naleven van de wasvoorschriften, worden ten laste van het lid kosten in rekening gebracht ter waarde van het 
aanschafbedrag van nieuw materiaal. Dit ter beoordeling van de verantwoordelijk functionaris voor kleding. 
 
Het lid is gerechtigd bezwaar aan te tekenen op in rekening gebrachte kosten als gevolg van schade e/o 
vermissing van bruikleenartikelen. Dit bezwaar moet binnen 1 week zijn aangetekend na mededeling van 
vermissing of beschadiging. De betreffende trainer van de speler en een bestuurslid besluiten gezamenlijk of 
het bezwaar wordt toegewezen. Bij staking van stemmen wordt het bezwaar gehonoreerd. De vereniging is 1 
week na uitspraak op bezwaar, of indien de bezwaartermijn is verlopen 2 weken na mededeling van vermissing 
of beschadiging, gerechtigd de kosten via automatische incasso in rekening te brengen bij het lid. 
 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijk functionaris voor kleding na 
overleg met het bestuur. 
 

WASVOORSCHRIFT 

 

• Het wasvoorschrift dient strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de 
wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten 
wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld.  

• Het gebruik van bleekmiddelen en waspoeder met optisch bleekmiddel, voor het reinigen c.q. wassen van 
de kleding is verboden. 
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• De kleding is voorzien van bedrukking (sponsorlogo’s, nummers). Daardoor dient de kleding “binnenste 
buiten” gewassen te worden. Kleding voorzien van bedrukking mag absoluut niet in een wasdroger 
gedroogd worden. Hierdoor zal de bedrukking van de kleding loslaten. Hedendaagse sportkleding droogt 
over het algemeen vrij snel, omdat het functionele materiaal nauwelijks vocht opneemt. Hierdoor is het 
uithangen van de kleding vaak al voldoende om het te drogen na het wassen. 

• Voor de overige jeugdshirts en alle trainingspakken geldt dat deze individueel gewassen mogen worden. 
 
 
 
Bestuur HKV Achilles 
Den Haag, oktober 2020 


