BRUIKLEENOVEREENKOMST ZINGE!-JACK

Hierbij verklaart ..............................................................................(naam) uit groep

□ Zinge!-Minikids □ Zinge!-Kids □ Zinge!-Juniors □ Zinge!-Youngsters □ Zinge!-Teens
als lid van Jeugdpopkoor Zinge!, dat hij/zij in bruikleen en in goede staat van onderhoud van jeugdpopkoor Zinge!
heeft ontvangen een jack in de maat ……
Dit jack dient altijd gedragen te worden tijdens het reizen van en naar optredens, tijdens buitenoptredens en
onderweg van en naar andere verenigingsactiviteiten. Het mag ook privé gedragen worden. De kleding blijft ten
alle tijden eigendom van de vereniging.
De Zinger! zal zorgvuldig en als ‘goed huisvader’ met de geleende kleding omgaan en houdt zich aan de
wasvoorschriften van het label in de kleding.
Het is niet toegestaan om andere dan de door de vereniging aangebrachte uitingen (het Zinge! logo op de rug en
het logo van de sponsor op de borst) op het jack aan te brengen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap of de sponsorovereenkomst dient het, in bruikleen ontvangen, jack weer in
goede staat te worden ingeleverd.
Twee keer per jaar, aan begin van het seizoen en na de kerstvakantie, kan een jack omgeruild worden voor een
grotere maat tijdens de, door de vereniging, vastgestelde ruilmomenten. Tussentijds omruilen is alleen in
uitzonderingsgevallen en in overleg met en na toestemming van de kledingcommissie mogelijk.
Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik, zulks ter beoordeling van de
kledingcommissie, is het lid en/of ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de geleden schade en zullen de kosten
van vervanging in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden de volgende bedragen: € 30,00 binnen het eerste
jaar, na 1 jaar zal de vervangingswaarde elk jaar met € 10,00 afnemen. Het vervangende jack zal pas worden
uitgereikt nadat de verschuldigde kosten zijn betaald.
Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave en/of het omruilen van de kleding beslist het
bestuur van de vereniging.
Voor akkoord uitgifte kleding

Voor akkoord inname kleding
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