
BZS Kleding bruikleenovereenkomst  
 

Getekenden bruikleenovereenkomst: 

1. Voetbalvereniging BZS gevestigd aan De Wielstraat 8 Beusichem, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door het algemeen bestuur, hierna 

te noemen “BZS” 

2. Voor- en Achternaam    

…………………………………………………………………………  hierna te noemen  

“Gebruiker”,  

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door……………………………………………………zijn/haar ouders/ 

voogd verklaren te zijn overeengekomen:  

1. BZS stelt aan Gebruiker in bruikleen, zulks ten behoeve van het spelen van 

wedstrijden, de volgende bruikleengoederen ter beschikking: (aankruisen 

hetgeen van toepassing is)  

o Officieel BZS Wedstrijdshirt    nummer  ………… maat …………  

o Officieel BZS Trainingspak    maat …………  

o Officieel BZS Coachjack    maat ………… 

o Officieel BZS Inloopshirt    maat ………… 

o Officiële BZS Sporttas    maat ………… 

2 BZS verklaart eigenaar te zijn van de in bruikleen gestelde goederen en bevoegd 

te zijn tot het in bruikleen geven van bovenstaande goederen. 

3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zolang de Gebruiker 

lid/actief is voor BZS of voor een periode van elf maanden te beginnen op                                    

o 1 augustus ………… en aflopend op 30 juni …………                                                        

o Tussen 5 juni en 30 juni ………… (nader tijdstip volgt t.z.t.) Bij inlevering moet de 

kleding in goede staat en schoongewassen worden ingeleverd bij BZS.  

4 De vervangingswaarde van de goederen, genoemd in artikel 1, wordt voor de duur 

van deze overeenkomst in totaal door partijen gesteld op:   

o Officieel BZS Wedstrijdshirt   € 50,- 

o Officieel BZS Trainingspak   € 75,- 

o Officieel BZS Coachjack   € 75,- 

o Officieel BZS Inloopshirt   € 20,- 

o Officiële BZS Sporttas   € 40,- 

De vervangingswaarde zal automatisch door BZS worden geïncasseerd. 

5 Voor het gebruik van de bruikleengoederen wordt geen vergoeding vastgesteld. 

Het gebruik wordt gerechtvaardigd door de betaling van contributie aan BZS. 

6 De Gebruiker is verplicht de bruikleengoederen slechts in overeenstemming met 

zijn bestemming te gebruiken voor wedstrijden van BZS en te behandelen alsof 

het zijn/haar eigendom is. De Gebruiker gaat akkoord met het Kledingreglement 

BZS (zie website van BZS) en zorgt voor juiste naleving hiervan. 

7 Het is de Gebruiker verboden zonder voorafgaande toestemming van BZS de 

bruikleengoederen te gebruiken buiten de wedstrijden van BZS om en om deze 

goederen hetzij om niet, hetzij tegen vergoeding aan derden uit te lenen. 

8 Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst tussentijds worden beëindigd indien:  

a. De Gebruiker afziet van een verder lidmaatschap van de vv BZS.  

b. De Gebruiker niet heeft voldaan aan zijn contributie verplichtingen jegens 

BZS. 

9 Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen in deze overeenkomst zijn 

slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.  

  

Aldus opgemaakt en overeengekomen te Beusichem dd. …………………………………………  

  

Gebruiker/Ouder/Voogd 

  

Voornaam en achternaam  

BZS  

  

……………………………………………… …………………………………………… 

Retour ontvangen dd. 

 

…………………………………………… 

  


