UITLEENREGLEMENT VERENIGINGSMATERIAAL

Artikel 1
De voor uitleen beschikbare verenigingsmaterialen kunnen door alle leden, zoals beschreven in de
Statuten, Art. 5 worden geleend, al dan niet tegen betaling.

Artikel 2
Behoudens Artikel 3 wordt de volgorde van toewijzing bepaald door de volgorde waarop de verzoeken
de materiaalbeheerder bereiken.

Artikel 3
Leden die deelnemen aan een opleiding (cursisten) hebben, bij deelname aan evenementen voor dit
doel, met betrekking tot noodzakelijke uitrustingsstukken, bij toewijzing prioriteit. Bij eventuele
geschillen tussen meerdere cursisten beslist de (hoofd)trainer.

Artikel 4
Verenigingsmaterialen worden door de materiaalbeheerder beschikbaar gesteld voor een beperkte
periode (in principe zeven dagen). De materiaalbeheerder bepaald de plaats en het moment van
uitgifte en terugbezorging.

Artikel 5
Met uitzondering van de leden bedoeld in Art. 3 (cursisten) is het lenen voor meerdere perioden van
zeven dagen vooraf niet mogelijk. Wel is het mogelijk de uitleenperiode met steeds één periode te
verlengen, indien de materiaalbeheerder tussentijds geen andere verzoeken bereikt hebben dan wel
de in Art. 3 bedoelde evenementen aan de orde zijn. De beslissing van verlenging wordt door de
materiaalbeheerder genomen.

Artikel 6
Het doorlenen van verenigingsmaterialen is niet toegestaan.

Artikel 7
Aan het gebruik van verenigingsmateriaal zijn voor de gebruikers kosten verbonden.
Met betrekking tot deze kosten en het in bruikleen hebben kunnen aanvullende voorwaarden worden
verbonden door de materiaalbeheerder.

Artikel 8
Ieder lid dat gebruik maakt van verenigingsmateriaal is hiervoor persoonlijk aansprakelijk en kan in
geval van schade of verdwijning hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Hij/zij is dan verplicht de door het bestuur i.c. materiaalbeheerder vastgestelde schade te vergoeden.

Artikel 9
Eventuele gebreken en schades aan geleende materialen dienen terstond aan de materiaalbeheerder
gemeld te worden.
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Artikel 10
Het is leden niet toegestaan enige reparatie of revisie aan geleende materialen zelfstandig uit te
voeren of uit te doen voeren.

Artikel 11
De materiaalbeheerder is bevoegd, met opgaaf van redenen, het uitlenen te weigeren.

Artikel 12
Indien door enige omstandigheden de materiaalbeheerder niet in staat is de hem toebedeelde taak uit
te oefenen, zal door hemzelf of het bestuur voor een plaatsvervanger worden gezorgd.

Artikel 13
Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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