Leenovereenkomst
Onderstaande rechtspersonen te weten uitlener
Stichting Avond4Daagse Haaften, vertegenwoordigd door:
Naam:

En lener:
Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Zijn deze leenovereenkomst overeengekomen op (datum):
……………………………
te Haaften. Op deze overeenkomst is het onderstaande reglement van
toepassing.
Het betreft hier:
● Mascottepak Dutry de Uil

Toepasselijkheid
Deze algemene leenvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
inzake uitlenen door Stichting Avond4Daagse Haaften met leners gesloten en
betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde mascottepak, tenzij
anders overeengekomen.
Definities
In deze algemene leenvoorwaarden wordt verstaan onder:
Uitlener: Stichting Avond4Daagse Haaften
Lener: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst
kleding leent van de uitlener voor een bepaalde periode.
Kleding: mascottepak Dutry de Uil en de daarbij behorende losse accessoires.
Tarieven
Er zal bij het lenen een borg van € 100,00 contant betaald moeten worden.
Daarnaast wordt er € 20,00 reinigingskosten in rekening gebracht. Deze worden
na afloop van de lening met de borg verrekend.
Legitimatieplicht
Alvorens de leenovereenkomst met lener aan te gaan kan de uitlener de lener
verplichten zich te legitimeren door het tonen aan uitlener van een rechtsgeldig
legitimatiebewijs. De uitlener zal tevens naar de contactgegevens vragen van
lener en hiermee een contract opmaken.
Afhaal
Wanneer de lener het mascottepak komt afhalen, kan deze het mascottepak
controleren. Bij akkoord van het mascottepak tekent de lener hiervoor en wordt
de borg voldaan, de lener kan dan het mascottepak meenemen. Bij het afhalen
dient aangegeven te worden wanneer het pak geretourneerd wordt.
Gebruik
De lener zal het mascottepak uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor
deze gefabriceerd is. De lener zal met het mascottepak op de juiste manier
omgaan. Het mascottepak mag niet aan derden uitgeleend worden. Na gebruik
zal de lener het mascottepak niet zelf wassen of behandelen .

Retour
Het mascottepak dient in goede staat en ongewassen teruggebracht te worden.
Eventuele schade zal in rekening worden gebracht.
Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en schroeiplekken,
niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. Onder schade wordt ook
verstaan het niet compleet terugbrengen van het mascottepak.
Het mascottepak wordt geretourneerd op:
(datum)…………………………………………….
Voor akkoord:
Datum:

Naam en handtekening
Huurder

Naam en handtekening
Stichting Avond4Daagse Haaften

