VOORWAARDEN HUUR – INLINE SKATE MATERIAAL ISV

DE DRAAI




Bij meerdere aanvragen voor dezelfde datum geldt, wie het eerst aanvraagt gaat voor.



De skate materialen mogen alleen gebruikt worden om daarmee een clinic(dag) te
verzorgen. Worden deze materialen voor andere doeleinden gebruikt dan dient daar eerst
toe stemming van ISV De Draai voor verleent te worden. Het is verboden de aanhanger voor
andere doeleinde te gebruiken of te verhuren aan derde.
De materialen mogen bij regenachtige weersomstandigheden NIET gebruikt worden.




Bij het afhalen van de kar dienen de voorwaarden worden getekend.

Mocht het op de dag dat het materiaal gehuurd is regenen . Dan brengt ISV de Draai niet het
gehelde bedrag in rekening. Er zal dan € 25 in rekening worden gebracht.



Bij gebleken onzorgvuldig gebruik en/of gebruik voor andere doeleinden dan op de
aanvraag vermeld, is Isv de Draai gerechtigd onmiddellijk zich weer in bezit te stellen van
de uitgeleende materialen.



Eventuele schades of vermissing dienen, uiterlijk binnen 24 uur, aan ISV de Draai gemeld
te worden. Indien het noodzakelijk is een paar skates of bescherming te vervangen, wordt
er €100 extra in rekening gebracht per paar skates dat vervangen dient te worden en €50
euro per ontbrekende set bescherming.



ISV De Draai is tijdens de uitleenperiode niet aansprakelijk voor door de aanhanger
veroorzaakte schades aan derden.



ISV De Draai is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen die tot stand zijn gekomen door
het gebruik van het verhuurde materiaal.



De aanhanger dient door medewerkers van het project zelf vervoerd te worden.



Men moet zich ervan overtuigen dat bij de autoverzekering tevens de dekking van een
aanhangwagen is ingesloten. Het gewicht van de aanhangwagen bedraagt minder dan 750
kg.



De huurder draagt zorg voor een passende kentekenplaat tijdens de verhuurperiode.



Indien de aanhanger niet terug op locatie is op de afgesproken dag wordt er een boete van
€100 per extra dag in rekening gebracht.



De aanhangwagen dient bij voorkeur achter slot en grendel, maar in ieder geval met
dissel slot te worden gestald.

Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht
Postbus 11084Kosten
3505 BB Utrecht
t 088-4892000
m info@knsb.nl
KNSB.nl

De kar dient net zoals u die ontvangt ingeruimd te worden. Dat betekend in ieder kratje een paar
skates (de maten zoals op de buitenkant aangegeven) met daarin drie setjes bescherming (knie,
elleboog en pols) waarbij beide items in elkaar vast zijn gemaakt. De kratjes dienen gesorteerd in
de aanhangwagen gezet te worden met de overige attributen ervoor. Wanneer dit niet in orde is
zullen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht van €150.

Huur Kar

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

€100

€125

€150

€175

Voor akkoord huurder:
………………………………

1 week

2 weken

€200

€250

Voor akkoord ISV de Draai:
……………………………………

Naam organisatie:………………………
Factuur adres…………………………….
Plaats:……………………………………..
Tel. Nr:……………………………………….
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