s.v. GROEN WIT ‘62
Sportpark DE MATEN
Landdrostlaan 202, APELDOORN

Telefoon clubhuis
Infolijn wedstrijden
Corr. adres

: 055 - 533 8358
: 055 - 533 1503
: Postbus 20383, 7302 HJ APELDOORN

Bruikleenovereenkomst junioren/pupillen in de seizoenen 2016/2020
Voetbalvereniging SV Groen Wit’62, vertegenwoordigd namens het bestuur, door de heer Bert Hoogenberg.
Naam

:

Speler van het elftal

:

Verklaren hierbij, voor de seizoenen 2016/2020, de volgende kleding in bruikleen te hebben gekregen:

Compleet voetbaltenue bestaande uit:
Shirt

(€ 30,00)

Maat:

Kledingnummer:

Broekje

(€ 10,00)

Maat:

Kledingnummer:

Kousen

(€ 8,50)

Maat:

0

KEEPER set, JUNIOREN / PUPILLEN
Shirt

(€ 26,50)

Maat:

Lange keeperbroek

(Jr. € 24,00)

Maat:

0
0

Kledingnummer:
Kledingnummer:

“korte keeperbroek is te bestellen voor eigen kosten (€ 22,50)”
Wedstrijdtrainingspak (€40,00)

Maat:

Trainingsjack nummer
Trainingsbroek nummer

0
0
0

Onderstaande a.u.b. invullen in blokletters
Naam

:

Telefoonnummer

:

Mailadres

:

Datum

:

Handtekening

:

Z.O.Z. OVER VOORWAARDEN EN BEHANDELING KLEDINGPAKKET
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Bruikleenovereenkomst junioren/pupillen in de seizoenen 2016/2020
Ondergetekende, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger (indien jonger dan 18 jaar), verklaart door
ondertekening van dit formulier de aan ommezijde vermelde kleding in ontvangst te hebben genomen.
Tevens houdt de ondertekening in dat de in bruikleen genomen kleding op een correcte wijze gebruikt en
verzorgd zal worden, conform de voorschriften van de vereniging.
De kleding blijft in uw bezit gedurende de hele leaseperiode. Indien u een andere maat nodig heeft kunt u deze
kosteloos komen omruilen.

De voorschriften voor het gebruik van de kleding zijn:
Trainingspak mag alleen op wedstrijddagen gedragen worden.
Shirt, broek en kousen mogen alleen tijdens de wedstrijden worden gedragen.

Schade of vermissing van de kleding dient direct bij de leider te worden gemeld en tevens dient de kleding
commissie (kleding@groenwit.nl ) ingelicht te worden. De kleding commissie regelt de vervanging van het
kledingstuk nadat de kosten door de speler zijn voldaan.

De kleding wordt gedurende 4 jaar geleased van de club.
Na 4 jaar voor de kleding betaald te hebben, kan het hele tenue worden behouden. Dit is einde seizoen
2019/2020.
Als men korter dan 4 jaar lid is, wordt aan het einde van de leaseperiode een bedrag in rekening gebracht als
de kleding niet wordt ingeleverd.
1 jaar lid: ¾ van het totaal bedrag
2 jaar lid: ½ van het totaal bedrag
3 jaar lid: ¼ van het totaal bedrag

Nieuw

Na 1 jaar lid * Na 2 jaar lid * Na 3 jaar lid *

Na 4 jaar lid

Shirt

€ 30,00

€ 22,50

€ 15,00

€ 7,50

€ 0,00

Broek

€ 10,00

€ 7,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 0,00

Kousen

€ 8,50

€ 6,37

€ 4,25

€ 2,12

€ 0,00

Trainingspak

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 0,00

Keepershirt

€ 26,50

€ 19,87

€ 13,25

€ 6,62

€ 0,00

Keeperbroek

€ 24,00

€ 18,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 0,00

*

Wanneer de kleding bij het inleveren in zeer slechte staat is of kapot, worden de kosten voor
een nieuw exemplaar in rekening gebracht, dit geldt voor de gehele leaseperiode.
Als tijdens de gebruikersperiode het lidmaatschap opgezegd wordt, dan dient de kleding
ingeleverd te worden bij de kleding commissie.
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