Volleybalvereniging Payroll Professionals Tjoba

Gebruiksovereenkomst wedstrijdkleding
Klazienaveen, ..................................... (datum)
Hierbij verklaart ..............................................................., lid van volleybalvereniging
Payroll Professionals Tjoba, dat zij/hij in bruikleen van de vereniging heeft
ontvangen.
1. Een wedstrijdshirt
2. Broekje

Nummer .......
Nummer .......

Maat ...
Maat ...

Gebruik
Deze kleding mag alleen worden gedragen op wedstrijddagen naar, van en tijdens
de wedstrijden. De kleding mag NIET worden gebruikt voor de trainingen of privé
doeleinden.
Zorgvuldigheid/ beschadiging/kwijt
Ontvanger belooft zorgvuldig met de geleende kleding om te gaan. Kleding die niet of
beschadigd wordt ingeleverd, dient aan de club te worden vergoed. De kosten
daarvoor worden nader bepaald.
1.Wedstrijdshirt kwijt: € 40,- betalen*
2.Wedstrijd broekje kwijt: €15,- betalen*
* Er wordt pas vervangende kleding beschikbaar gesteld nadat bovengenoemde
bedragen zijn voldaan. Beschadigingen die zijn ontstaan ondanks zorgvuldig gebruik,
bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, zijn voor rekening van de club. Meld eventuele
beschadigingen altijd bij kledingcommissie@tjoba.nl , zodat het op je contract
vermeld kan worden.
Onderstaand lid houdt zich aan het kledingreglement, zoals staat vermeld op
de Tjobasite.

Gegevens spelend lid
Naam: .................................................
Adres: ................................................. Woonplaats: .................................................
Telefoon: ............................................ E-mail: .........................................................
Speelt ten tijde van de uitleen van de kleding in ................................. (team).

Handtekening:

Gebruiks- en wasvoorschriften
Om de goede kwaliteit van de kleding te behouden, verklaart de ontvanger hierbij
ook de adviezen voor gebruik en de wasvoorschriften te hebben ontvangen en
gelezen.
Gebruik
De kledingcommissie gaat er vanuit, dat een ieder zelf weet, hoe men met de kleding
om moet gaan.
Wassen
· Gebruik geen wasverzachter; hierdoor wordt de stof teveel afgedekt. Ook is
wasverzachter schadelijk voor de opdruk en kan het bij sommige mensen een
allergische reactie veroorzaken.
· Doe de wedstrijdkleding NIET IN DE DROGER! Dit is slecht voor de stof.
· Was de kleding binnenstebuiten om de stof te beschermen.
· Was de kleding op maximaal 30 graden Celsius.
· Gebruik geen wolwasprogramma of andere programma's op de wasmachine
waarin de kleding te lang blijft stilstaan in water; kleuren kunnen hierdoor
doorlopen.

