
De ondergetekenden:         

Dansvereniging Peel·Dancers (verder te noemen de vereniging)  

en  

Naam lid: ………………………………………….. (verder te noemen het lid) 

Komen overeen dat de vereniging bereid is sportkleding en een sporttas in bruikleen aan het lid te 

geven.  

De overeenkomst geldt voor de volgende kledingstukken;  

O shirt       

O hemd      

O broek     

O vest       

O laarsjes      

O schoenen(modern)     

O sporttas     

 

Bovengenoemde partijen zijn het volgende overeengekomen:  

Art. 1 Doel  

De vereniging geeft vanaf heden bovengenoemde sportkleding en sporttas aan het lid in bruikleen 

voor de tijd dat hij/zij ingeschreven staat bij de vereniging. Het lid verklaart de sportkleding en 

sporttas in goede staat van onderhoud van de vereniging ontvangen te hebben. Het lid draagt bij in 

de kosten voor de ter beschikking gestelde materialen middels een eenmalige bijdrage van € 40,00 

zolang het lidmaatschap duurt. Bij een onderbreking van het lidmaatschap van minder dan 2 jaar zal 

deze bijdrage niet opnieuw worden gevraagd. 

Art. 2 Verplichtingen  

Het lid verplicht zich de sportkleding tijdens optredens en toernooien  te dragen. Het is niet 

toegestaan de sportkleding buiten de optredens en toernooien te dragen. Het lid is verplicht de 

sportkleding en sporttas in goede staat te behouden (wassen volgens wasvoorschrift). Eventuele 

tussentijdse mankementen aan de kleding herstelt het lid zelf. Het lid is bij beëindiging van de 

bruikleenovereenkomst verplicht de sportkleding en sporttas aan de vereniging terug te geven. Bij 

het niet tijdig inleveren van de artikelen zal de kostprijs in rekening worden gebracht. Voor 

optredens en toernooien stelt de vereniging een danspak ter beschikking. Dit danspak wordt in 

beheer gegeven aan één van de daarvoor aangewezen ouders van de groep. Tijdens optredens en 

toernooien gaat het lid zorgvuldig om met dit danspak. Eten en drinken kan alleen als het pak wordt 

beschermd door een vest en broek. 

Art. 3 Verandering van maat  

Tussentijds kan alleen kleding worden geruild voor een grotere of kleinere maat indien voorradig. In 

september wordt de kleding en laarsjes/schoenen gepast en kan er indien nodig geruild worden voor 

een grotere maat. Indien niet voorradig draagt bestuur zorg voor bijbestelling.   



Art. 4 Schade  

Schade door verlies of beschadiging van de sportkleding en sporttas dient door het lid direct aan het 

bestuur gemeld te worden. De kosten voor vervanging kunnen ten laste komen van het lid en zullen 

schriftelijk door het bestuur aan het lid meegedeeld worden. Het is niet toegestaan de sportkleding 

en de sporttas te merken (leukoplast met naam mag natuurlijk wel). 

Onderstaande kosten kunnen in rekening worden gebracht bij verlies en/of beschadiging van de in 

bruikleen verstrekte sportkleding en sporttas: 

o Shirt:   € 12,25 

o Hemd:   € 12,25 

o Broek:  € 25,00 

o Vest:  € 29,00 

o Tas:  € 23,50 

o Laarsjes: € 82,00 

o Schoenen: € 37,50 

 

Art. 5 Einde overeenkomst 

 De bruikleenovereenkomst eindigt van rechtswege door beëindiging van het lidmaatschap, 

overschrijving naar een andere vereniging, beëindiging van de sponsorovereenkomst of door een 

beslissing van het bestuur.  

Art. 6 Teruggave na beëindiging overeenkomst  

Het lid dient na beëindiging van de bruikleenovereenkomst, opzegging van het lidmaatschap de 

sportkleding en sporttas aan het bestuur te retourneren. De kleding en tas dient schoon te worden 

ingeleverd. Laarsjes gepoetst. 

Art. 7 Borg 

Het lid betaald voor het in ontvangst nemen van bovenstaande artikelen een borg van €  50,00. Deze 

borg zal bij inlevering van alle hierboven genoemde artikelen worden geretourneerd.  

Tot slot: Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de sportkleding en 

sporttas beslist het bestuur van de vereniging.  

De ondertekende verklaard akkoord te gaan met de bruikleenovereenkomst;  

Plaats: ______________________________  Datum: ________________   

    

Naam lid ____________________________  Naam bestuurslid ______________________ 

 

Handtekening  ________________________  Handtekening  _________________________ 

(ouders/verzorgers indien <18 jaar) 

Eenmalige bijdrage € 40,00 ontvangen.  ……………………………………………… handtekening voor ontvangst 

Borg € 50,00 ontvangen.   ………………………………………………. handtekening voor ontvangst 


