
Bijlage I: Kledingreglement 
 

1. Iedereen gaat met respect om met de door s.v. Langeberg in bruikleen 
verstrekte materialen. Bij vermissing of beschadigingen ten gevolge van 
onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding worden ten laste van de speler 
kosten in rekening gebracht. De kosten zullen verrekend worden tegen de 
dan geldende catalogusprijzen. 

 
2. Indien tijdens een wedstrijd schade is ontstaan aan de kleding, dient dit 

direct na afloop van de wedstrijd door de speler of ouder/verzorger gemeld 
te worden. De speler of ouder/verzorger kan dit alleen doen via het 
contactformulier op de website van s.v. Langeberg. Verzoeken anders dan via 
het formulier op de website zullen ook niet in behandeling worden genomen.  
Voor schade aan kleding die tijdens een wedstrijd zijn ontstaan zal een speler 
niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van grover schuld of 
opzet. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.  
 

3. Bij vermissing of schade anders dan hierboven bedoelt dient de speler dit 
ook te melden aan de kledingcommissie. De speler of ouder/verzorger kan 
dit alleen doen via het contactformulier op de website van s.v. Langeberg. 
Verzoeken anders dan via het formulier op de website zullen ook niet in 
behandeling worden genomen.   
 

4. Als door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de kleding 
ontstaat, kan de speler of ouder/verzorger aansprakelijk gesteld worden. En 
zullen tegen de dan geldende catalogusprijzen kosten in rekening worden 
gebracht. 
 

5. De wedstrijdkleding (rode sokken en wit broekje) mag uitsluitend worden 
gedragen tijdens wedstrijden. Voor de presentatiekleding geldt dat deze 
alleen mag worden gedragen voor en na een wedstrijd. De wedstrijd- en 
presentatiekleding mag dus niet gebruikt worden bij trainingen of andere 
gelegenheden, tenzij dit een gelegenheid is waar het team representatieve 
verplichtingen geeft en om die reden in clubkleding verschijnt. 
 

6. Zonder toestemming van de kledingcommissie mogen op de kleding geen 
teksten of andere uitingen worden aangebracht.  
 

In gevallen waar dit regelement niet voorziet beslist de kledingcommissie in 
samenspraak met het bestuur van s.v. Langeberg. 


