Sportlust Enschede

Bruikleenovereenkomst sponsorkleding G.V. Sportlust Enschede
De ondergetekenden:
1.

G.V. Sportlust Enschede (vereniging)

en
2.

……………………………………………………………………………………………………….. (naam sporter)

In aanmerking nemende: Dat de vereniging bereid is sponsorkleding in bruikleen aan het
sporter te geven.
De bovengenoemde partijen wensen deze bruikleenovereenkomst op basis van de hierna
volgende bepalingen te sluiten.
De partijen zijn het volgende overeengekomen:
Art. 1 Doel
De vereniging geeft vanaf heden bovengenoemde sponsorkleding aan de sporter in
bruikleen voor de tijd dat de sporter ingeschreven staat bij de vereniging. De sporter
verklaart de sponsorkleding in goede staat van onderhoud van de vereniging ontvangen
te hebben.
Art. 2 Verplichtingen
De sporter verplicht zich de sportkleding tijdens de wedstrijden en demo’s te dragen. Het
is niet toegestaan de sportkleding buiten de wedstrijd en trainingen in het openbaar te
dragen. De sporter is verplicht de sportkleding in goede staat te behouden. Het is de
sporter niet toegestaan de kleding te verhuren dan wel uit te lenen aan derden. De
sporter is bij beëindiging van het lidmaatschap verplicht de sportkleding aan de
vereniging terug te geven.
Art. 3 Verandering van maat
Tussentijds kan de sportkleding worden geruild voor een grotere of kleinere maat.
Art. 4 Gedragscode
De sporter zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan
de goede naam van de sponsor en de vereniging in diskrediet kunnen worden gebracht.
Art. 5 Schade
Schade aan de sportkleding in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te
worden gemeld aan de vereniging.

Sportlust Enschede

Art. 6 Beëindiging bruikleenovereenkomst
Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de
gebruiksovereenkomst sponsorkleding eindigt:
Indien de sporter zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet
naar behoren nakomt; vereniging kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen.
Indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van de sporter;
dit ter beoordeling van vereniging / sponsor;
Door schriftelijke opzegging van de bruikleenovereenkomst sponsorkleding door sporter.
Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen sporter en
vereniging worden opgelost.

Ondertekening voorzitter G.V. Sportlust
Enschede

Ondertekening ouder / verzorger / sporter

Datum:

Datum:

….. - …… - 2017

….. - …… - 2017

Naam: …………………………………………………

Naam: …………………………………………………………

Handtekening:………………………………………

Handtekening:.……………………………………………

* Onderstaande kosten kunnen in rekening worden gebracht bij verlies en/of
beschadiging van de in bruikleen verstrekte sponsorkleding:
O Polo
O Trainingspak

€ 25,00
€ 50,00

