
 
	

Opgericht op 28 april 2010  Inschrijving KvK 34393195	

sc Hercules Zaandam 
 
Locatie adres 
Sportpark “De Kuil” 
Kuilpad 1f, 1509 AS  Zaandam 
 
 
 
e-mail: Voorzitter@hercules-
zaandam.nl 
Internet:  www.hercules-zaandam.nl  

Onderwerp   
Gebruikersovereenkomst kleding Hercules Jeugd. 
 
Gebruikersovereenkomst kleding tussen sc Hercules-Zaandam 
en ouder/verzorger 
van:………………………………………………………………………. 
spelend in: 
………………………………………………………………………………………  
 
Ten behoeve van het in bruikleen geven van een voetbalpakket, uitsluitend te gebruiken tijdens en 
rondom voetbalwedstrijden van sc Hercules, stelt sc Hercules-Zaandam u het volgende ter 
beschikking: 
 
 
Hercules 
kledingpakket: 

Maat: Nummer: 1. Ouder/verzorger verklaart genoemde 
artikelen in goede staat ontvangen te 
hebben. 

2. Ouder/verzorger zal het ter 
beschikking gestelde pakket alleen 
gebruiken op wedstrijddagen voor en 
na de wedstrijden van Hercules. 

3. Als bijdrage voor het verstrekte pakket 
wordt 45,- Euro betaald voor de 
komende 3 seizoenen. Deze 
overeenkomst is tevens bewijs van 
betaling. Dit bedrag dient voor 
ontvangst van het kledingpakket 
betaald te zijn doormiddel van een 
overschrijving naar rekening  
NL15 RABO 0129361410 t.n.v. 
Hercules, onder vermelding van 
Clubkleding.  

4. Indien het lid de jeugd 
verlaat(overgang naar senioren of 
verlaten vereniging) zal er een 
terugbetaling plaatsvinden naar rato. 
(na seizoen 2019-2020 € 20, na seizoen 
2020-2021 € 10 en na seizoen 2021-
2022 € 0). 

 

Hercules tenue (shirt, 
broekje en kousen)* 

 

 

n.v.t. 

 

Keepers tenue (shirt, 
broekje en kousen)* 

 n.v.t. 

Voetbaltas.  

 

 

 

Presentatiepak.  

 

 

 

* Afhankelijk van veldspeler of keeper. Kousen worden eenmalig verstrekt.	
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5. Het kledingpakket blijft eigendom van Hercules en mag niet worden uitgeleend. 
6. Indien het verstrekte pak of tenue niet meer past kan het, zolang de voorraad strekt, direct 

worden omgeruild voor een grotere maat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
7. Gebruiker dient het hem/haar verstrekte pakket netjes te behandelen. Het prestatiepak en 

het tenue dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften vermeld in de kleding. 
8. Gebruiker dient vermissing of beschadiging ervan, anders dan normale gebruikersslijtage, 

direct te melden aan jeugdzaken@hercules-zaandam.nl. 
9. Indien de artikelen van het pakket door verwijtbare schade of onzorgvuldig (be)handelen 

niet meer gebruikt kunnen worden zal Hercules de schade verhalen op de 
ouder/verzorger, Dit ter beoordeling van het bestuur van Hercules. 

10.  Indien er artikelen uit het pakket door diefstal of vermissing kwijt geraakt zijn, bestaat de 
mogelijkheid om deze opnieuw aan te schaffen om zo de set weer compleet te maken. De 
kosten zijn voor de ouder/verzorger. 

11. Na afloop van deze Gebruikersovereenkomst dient het pakket ingeleverd te worden. 
Eventueel zoekgeraakte artikelen zullen door Hercules in rekening gebracht worden bij de 
ouder/verzorger. 

 

De Gebruikersovereenkomst is in tweevoud opgemaakt in Zaandam 
op…………………………………… 2019. 

 

Namens sc Hercules-Zaandam.      Ouder/verzorger. 

(naam en handtekening)      (naam en handtekening) 

 

………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 

	


