Kleding trainers Wit Blauw/
Green Organics
Iedere trainer krijgt het volgende uitgereikt:
•
•

Trainers polo
Trainers jas of trui

De kleding word in bruikleen uitgereikt en blijft eigendom van de vereniging. Wij gaan er vanuit dat
iedereen zuinig omgaat met de kleding! Het is niet toegestaan om te roken in deze kleding!
Bij het uitreiken van de kleding dient er getekend te worden voor ontvangst van de kleding door de
trainer zelf en bij minderjarige trainers door zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door de
kledingcommissie word geregistreerd welke kleding de trainer krijgt, dit word tevens geregistreerd
op de bruikleen overeenkomst.
De kleding blijft in je bezit totdat deze niet meer past of je besluit te stoppen met het geven van
training. Met het tekenen van de bruikleen overeenkomst ga je akkoord met de kosten bij niet of
onvolledig inleveren.
Kosten ter vervanging:
•
•
•

Trainers polo
Trainers jas
Trainers trui

: € 25,: € 55,: € 35,-

Bij verlies of beschadiging van de kleding worden de kosten in rekening gebracht bij de speler.
(Uitgezonderd beschadigingen bij normaal gebruik)
Wanneer kleding te klein of te groot is geworden, kan dit worden omgeruild, dit kan alleen door een
mail te sturen naar kleding@wit-blauw.nl. Via de mail word dan een afspraak gemaakt om de kleding
om te ruilen.
Met vriendelijke groet,
Lynn Hendriks, Linda Duitman en Arian Hendriks

Deze bruikleen overeenkomst staat op onze website www.wit-blauw.nl

Bruikleen overeenkomst:
Hierbij verklaar ik _________________________
(naam meerderjarige trainer of wettelijke vertegenwoordiger)

onderstaande artikelen in bruikleen te hebben ontvangen:
Trainers polo

Maat

Trainers jas

Maat

Trainers trui

Maat

Deze kleding is bestemd voor_______________________________________(naam trainer)

Ik ga er mee akkoord dat het niet of onvolledig inleveren en het niet melden van gebreken bij mij in
rekening worden gebracht. Ik ben op de hoogte van de kosten die dit met zich meebrengt.

______/_______/______ Kampen

E-mailadres: _____________________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________

Deze bruikleen overeenkomst staat op onze website www.wit-blauw.nl

