Bruikleenovereenkomst stroke-coach, speedcoach, coxbox of coxmate
Roeivereniging Naarden (verder te noemen “de wedstrijdcommissaris”) geeft één
Strokecoach bedraad ter waarde van €170
Strokecoach draadloos ter waarde van €170
Speedcoach impeller ter waarde van €270
Speedcoach GPS ter waarde van €380

o
o
o
o

o
o
o
o

Cox-box versterker ter waarde van €260
Cox-box 2009 ter waarde van €450
Coxmate SRT ter waarde van €350
Coxmate SX met GPS ter waarde van €510

Met
Oplader (€30)
Transportkoffertje (€20)
Headset (€75)

o
o
o

o
o
o

Opberghoesje (€10)
Strokecoachhouder (€20)
Keysaver (€10)

verder te noemen “de elektronica” met serienummer:
in bruikleen aan:
verder te noemen “de roeier”.
Gebruik
(serienummer)
(naam)

De roeier is gehouden om als een ‘goed huisvader’ voor de elektronica te zorgen en deze slechts in
overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken. Het is de roeier niet toegestaan om:
•

De elektronica te openen, anders dan voor het vervangen van de batterij.

•

De elektronica hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding uit te lenen aan personen buiten de
vereniging. Bij uitlenen aan leden binnen de vereniging, blijft de roeier onveranderd
verantwoordelijk voor de elektronica.

•

De elektronica onbeheerd achter te laten in auto of publieke ruimte. Indien de batterij leeg is,

dient de roeier deze zelf te vangen door een door de leverancier aanbevolen type. Indien de
keysaver beschadigd of verdwenen is, dient deze onverwijld door de roeier te worden vervangen.
De roeier dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of
verlies van de elektronica. De roeier kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de elektronica
ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. In geval van schade of diefstal van de
apparatuur is roeier verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij
wedstrijdcommissaris te melden. Bij verlies of diefstal moet dit worden aangegeven bij de politie. Een
kopie van deze aangifte dient te worden ingeleverd bij de wedstrijdcommissaris.
Beëindiging
De wedstrijdcommissaris is bevoegd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst of
ingebrekestelling tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wedstrijd- commissaris:
•

reden heeft om te vrezen dat de roeier de elektronica verwaarloost, misbruikt, en/of voor een
ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is;

•

de roeier anderszins in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst;

•

de roeier gestopt is met wedstrijdroeien en/of zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Bij beëindiging
van deze overeenkomst dient de elektronica op eerste verzoek onmiddellijk en volledig te worden
geretourneerd in de staat waarin het zich bij aanvang van de bruikleenperiode bevond, behoudens
slijtage en normale gebruikssporen. Bij verzuim hiertoe, verbindt de roeier zich tot betaling van
de vervangingswaarde van de elektronica aan de roeivereniging.

Slotbepaling
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de roeier dat hij gevolgen van deze overeenkomst
heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend op:
Datum en stad

Datum en stad

Handtekening wedstrijdcommissaris

Handtekening roeier

Indien minderjarig, handtekening ouders

