
             
 
 

Gebruikersovereenkomst 
 
 
 
 
 
 

Partijen: 
 
1) de vereniging met rechtsbevoegdheid VMHC Spitsbergen, gevestigd te 
Veenendaal, volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Scholtus  
(voorzitter) en F. v.d. Vlugt (penningmeester), hierna “de Vereniging” en 
 
2) (de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van) …………………………, wonende te 
…………………… aan de ………………………, hierna “de Speler”, 
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. De Vereniging verstrekt hierbij aan de Speler een hockeyshirt in bruikleen. De 
Speler verklaart bij goedkeuring van deze overeenkomst bij de Vereniging een 
hockeyshirt in bruikleen te hebben ontvangen. 
 

2. De bruikleen geschiedt onder de navolgende voorwaarden: 
a) de Speler speelt elk hockeyseizoen in een hockeyshirt van de Vereniging; 
b) het hockeyshirt blijft eigendom van de Vereniging en dient na einde lidmaatschap 
aan de Vereniging te worden geretourneerd, tenzij partijen alsdan anders 
overeenkomen; 
c) het hockeyshirt dient zorgvuldig te worden gebruikt; 
-d) er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het hockeyshirt; 
-e) de Speler is verplicht het hockeyshirt te dragen tijdens wedstrijden en toernooien, 
-f) het is de Speler niet toegestaan het shirt te dragen tijdens trainingen. 
 
3. De Speler betaalt jaarlijks aan de Vereniging € 10,-- als vergoeding voor de 
bruikleen. 
 
4. De Vereniging is verantwoordelijk voor vervanging van het hockeyshirt indien zulks 
door normaal gebruik noodzakelijk is. 
Indien het hockeyshirt vervangen dient te worden tengevolge van verlies of 
onzorgvuldig gebruik door de Speler, dan dient de Speler aan de Vereniging de 
kosten van een nieuw shirt (€ 30,--) resp. de daadwerkelijke kosten ter reparatie te 
voldoen. 
 
 
 
 



5. Deze bruikleen wordt voor de eerste keer aangegaan voor de periode vanaf de 
datum der registratie van deze overeenkomst tot aan het einde van het 
lidmaatschap. 
 
6. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging dient de Speler het 
hockeyshirt aan de Vereniging te retourneren. 
 
7. 
a) In afwijking van het voorgaande staat het senior-spelers vrij de hockeyshirts bij 
aanvang van deze overeenkomst in eigendom over te nemen. 
b) de bepalingen 2. c t/m f blijven daarbij van overeenkomstige toepassing. 
c) ingeval van noodzakelijke vervanging is de senior-speler verplicht opnieuw de 
eigen bijdrage genoemd in art. 4 te voldoen aan de Vereniging. 
 
Aldus akkoord bevonden bij afgifte (digitaal geregistreerd) te Veenendaal  
  
 
 

 
 
 
F. v.d. Vlugt 
namens de vereniging VMHC Spitsbergen 


