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BRUIKLEENOVEREENKOMST CLUBKLEDING 
 
 
 
Beste NUOVO lid, 
 
NUOVO stelt kleding beschikbaar aan competitiespelers. Je krijgt voor de duur van je 
lidmaatschap een wedstrijdshirt en sportbroek te leen. Sokken (bij voorkeur kort, wit) en 
kniebeschermers (bij voorkeur zwart) dienen voor eigen rekening te worden aangeschaft. Op 
deze manier kunnen de teams blijvend netjes voor de dag komen. 
 
Hiermee willen we je informeren over de voorwaarden. Door het accepteren van deze 
voorwaarden op het aanmeldingsformulier verklaar je dat je kennis genomen hebt van en 
akkoord bent met de voorwaarden in deze bruikleenovereenkomst.  
 
Aandachtspunten:  
 
1. NUOVO vraagt voor het gebruik een eenmalige borg. De hoogte ervan wordt door het 

bestuur vastgesteld. Op dit moment bedraagt deze € 20,- en wordt via een automatische 
incasso door de penningmeester van NUOVO geïnd. De kleding wordt beschikbaar 
gesteld nadat de borg is voldaan.  

2. Bij opzegging van het lidmaatschap of het stoppen met competitiewedstrijden krijg je de 
borg zonder rente retour na het inleveren van de kleding.  

3. Ook bij beëindiging van een sponsorcontract moet het tenue weer ingeleverd worden. De 
club bepaalt in overleg met de sponsor wat er met de kleding gebeurt.  

4. Wees zuinig op de spullen. Houd het tenue schoon en netjes.  
5. Desgewenst stelt NUOVO per team een tas ter beschikking.  
 
Voorwaarden:  
 
1. Het tenue is eigendom van NUOVO. Bij opzegging van het lidmaatschap of het stoppen 

met competitiewedstrijden moet de kleding worden ingeleverd.  
2. Het tenue is alleen bedoeld voor wedstrijden in clubverband, niet voor privégebruik of 

trainingen.   
3. Houd je aan het wasvoorschrift: de kleding binnenstebuiten wassen om de opdrukken te 

beschermen. De kleding is wasbaar tot 40°. Kleding niet drogen in de wasdroger en de 
print niet strijken.  

4. Breng zelf geen veranderingen aan op de kleding.  
5. Bij schade door onzorgvuldig gebruik, verlies of diefstal zal voor eigen kosten nieuwe 

kleding moeten worden aangeschaft.  
6. Schade, vermissing of slijtage melden bij de kledingcoördinator van de verenigingssectie 

Competitie (VSC); NUOVO zal dan – met in achtneming van het vermelde onder 5 - 
zorgen voor vervangende kleding.  

7. Toon respect voor je sponsor.  
 
Voor vragen over deze overeenkomst kun je contact opnemen met de kledingcoördinator 
van de VSC (zie Switch of de website voor de contactgegevens).   
 


