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3 Inleiding
In het overkoepelende Materiaalbeleid worden de uitgangspunten voor het Materiaalbeleid Eigen
Materiaal opgesteld. Dit document werkt het beleid aangaande het zogenoemde ‘eigen materiaal’
verder uit. Het heeft betrekking op alle schermgerelateerd materiaal dat leden van de vereniging
aanschaffen en concentreert zich op het huren en kopen van het reguliere materiaal.
De doelgroepen waar we in dit kader over praten zijn:
– kinderen-in-de-groei (kinderen)
– volwassenen en grotendeels uitgegroeide adolescenten (volwassenen)
Het materiaal wordt in het hoofddocument opgedeeld in de volgende groepen:
– altijd aan te schaffen materiaal (basismateriaal)
– te huren of te kopen materiaal (schermmateriaal)
– wedstrijd specifiek materiaal (wedstrijdmateriaal)
– materiaal dat door de vereniging centraal wordt aangeschaft (gebruiksmateriaal)
De rest van het document beschrijft het beleid voor wat betreft bezit van eigen materiaal ten
opzichte van de reeds beschreven materiaalgroepen.

4 Materiaal
4.1 Basismateriaal
Het uitgangspunt is dat leden op termijn al het basismateriaal zelf aanschaffen. Gedeeltelijk moet
dat voor aanvang van de eerste training, de rest volgt zo snel mogelijk na aanvang lidmaatschap.
Voor de training:
– binnensportschoenen
– waterflesje
Na aanvang lidmaatschap:
– bidon
– lange sokken (voetbalsokken)
– handschoen
– wapen
– wapentas
– sporttas
Voor wat betreft het wapen wordt gesuggereerd in de groepen < 14jaar:
– voorkeur voor electrisch, non-FIE mini-floret (maat 0)
– alternatief: mechanisch, non-FIE mini-floret (maat 0)
Sabel en degen wordt in deze groepen niet standaard beoefend.
Voor de klassikale groepen > 13 jaar:
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– voorkeur electrisch, FIE-maraging floret
– alternatief: electrisch, non-FIE floret
– afgeraden: mechanisch floret
Sabel en degen worden niet klassikaal beoefend. Deelnemers aan de vrije training mogen uiteraard
een wapen naar keuze meebrengen.
Als er een electrisch wapen wordt aangeschaft, wordt natuurlijk aangeraden ook een fils-de-corps
mee aan te schaffen.

4.2 Schermmateriaal
Schermmateriaal wordt door leden zelf gekocht of gehuurd als complete set. De details hierover
worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
Een lid wordt geacht materiaal te huren bij aanvang van zijn/haar lidmaatschap. Leden die willen
kopen kunnen e.e.a. zo snel mogelijk zelf regelen, desgevraagd met deskundige suggesties vanuit de
vereniging. Zoals aangeven in het overkoepelende document:
– volwassenen worden geacht zelf te kopen, maar mogen huren
– jeugdleden worden geacht te huren, maar mogen zelf kopen

4.3 Wedstrijdmateriaal
Al het materiaal dat niet standaard wordt verhuurd, maar wel nodig is voor wedstrijden, moet door
leden zelf worden aangeschaft. Uitzonderingen daarop zijn:
– materiaal nodig voor incidenteel wedstrijdbezoek, met name gericht op leden die nog nooit aan
wedstrijden hebben deelgenomen
– electrische vesten voor floret in ‘jeugdmaten’
Om de stap naar wedstrijden te verlagen, voorziet de vereniging in een beperkte hoeveelheid
materiaal dat nodig is voor deelname aan wedstrijden. Dit omvat electrische vesten, aangepaste
maskers, wedstrijdwapens, fils-de-corps en ondervesten.
Om dezelfde reden dat vesten e.d. in de ‘verhuurset’ zitten, wordt voor jeugdleden een voorraad
electrische vesten aangehouden. Deze kunnen voor training en wedstrijden worden geleend.
Materiaal dat niet in voorraad wordt gehouden is:
– aangepaste handschoenen voor sabel
– sabelmaskers
– sabelvesten
– FIE maraging sabels

4.4 Tweedehands materiaal
De vereniging faciliteert niet in de koop en verkoop van schermmateriaal van haar leden. Op
incidentele basis kan materiaal van leden worden aangekocht voor het onderhouden van de
voorraden volgens het Beleid Voorraad (extern document).

4.5 Overig Materiaal
Alle overige materiaalsoorten hoeven niet door leden te worden aangekocht.
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Het in bezit hebben van basis reparatiemateriaal door wedstrijdschermers wordt uiteraard
aangemoedigd, maar dit is heel incidenteel en persoonlijk.
Het in bezit hebben van groot materiaal door leden valt buiten de doelstelling van de vereniging.
Het handelen in nieuw materiaal met de vereniging zou kunnen plaatsvinden op heel specifieke
gronden, maar niet binnen een beleidsdoelstelling.

5 Materiaalverplichting
Momenteel kennen we de volgende trainingsgroepen:
1) Instapgroep
2) Ervaren schermers < 14
3) > 13 jaar
4) Vrije training
Binnen elke groep zijn er ervaren schermers en beginners. Voor de eenvoud worden alle kinderen in
de ‘instapgroep’ gezien als ‘beginners’ en alle kinderen in de ‘ervaren schermers < 14 jaar’ als
‘ervaren’.
Binnen de overige twee groepen zijn beginners leden die nog geen jaar lid zijn.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de trainingsgroepen en de verschillende schermersgroepen daarbinnen. Voor elke groep wordt dan aangegeven welk materiaal verplicht wordt gesteld:
Groep

Lidgroep

Basis

Scherm

Instapgroep

Beginners

X*

X

Ervaren < 14

Ervaren

X**

X

> 13 jaar

Beginners

X***

X

Ervaren

X****

X

Beginners

X***

X

Vrije training

Ervaren
X*****
X
Basis: basismateriaal volgens definitie
Scherm: schermmateriaal volgens definitie, gehuurd of aangekocht
*: mechanisch of electrische floret, maat 0, mag geleend worden
**: electrisch floret maat 0, eigen aankoop, bij voorkeur met fils-de-corps
***: mechanisch of electrische floret, maat 5, mag geleend worden
****: electrische floret maat 5, bij voorkeur FIE maraging, bij voorkeur met fils-de-corps
*****: wapen naar keuze, bij voorkeur FIE maraging, bij voorkeur met fils-de-corps
Dit houdt de facto het volgende in:
– nieuwe leden dienen zo snel mogelijk een handschoen en wapen aan te schaffen. De termijn
hiervoor is ongeveer een maand. De vereniging probeert te voorzien in direct beschikbaar
materiaal hiervoor.
– beginners uit de ‘>13 jaar’ en ‘vrije training’ groepen krijgen een jaar de tijd om te
voorzien in een electrische floret maat 5, bij voorkeur met maraging kling. Tot die tijd
kunnen ze het voor de training benodigde wedstrijdmateriaal lenen van de vereniging
– kinderen die doorstromen naar de ervaren groep > 13 jaar dienen een lang wapen (maat 5)
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aan te schaffen. De termijn hiervoor is ongeveer een maand. Tot die tijd kunnen
doorstromers het materiaal lenen van de vereniging.
– leden die actief deelnemen aan competities en wedstrijden dienen zelf te voorzien in het
overige wedstrijdgeschikt materiaal dat op de vereniging standaard niet voorhanden is
(masker met keellap, ondervest, wapen met maraging-kling), of in extra reservemateriaal
(extra wapens, extra fils-de-corps)

5.1 Huurregeling
Om leden niet gelijk op hoge kosten te jagen wordt het schermmateriaal te huur aangeboden. De
vereniging schaft dan centraal aan en zorgt voor reparatie, vervanging en onderhoud. Uiteraard
houdt dat in verenigingsverband in dat je het gehuurde materiaal zoveel mogelijk zelf moet wassen
en onderhouden. De berekening van de huurprijs voor de verschillende groepen wordt uitgewerkt in
Bijlage A.
Leden die materiaal willen huren ondertekenen een huurcontract en betalen een praktische borg. Het
gehuurde materiaal wordt door de leden onder eigen beheer van en naar de trainingslokatie
vervoerd. Het gehanteerde huurcontract is opgenomen in Bijlage B en Bijlage C.

5.2 Aanschaf Eigen Materiaal
In plaats van het huren van schermmateriaal mogen leden uiteraard kiezen om zelf materiaal aan te
schaffen. Dit is voor volwassen schermers de gewenste situatie en voorkomt dat de vereniging veel
maten op voorraad heeft na verloop van tijd als gevolg van kortlopende huurcontracten.
Schermers die geen materiaal huren dienen op andere wijze in bezit te komen van het voor hun
groep verplicht gestelde materiaal. De vereniging kan hierin adviseren, verwijzen en bemiddelen. In
beperkte gevallen, indien voorradig, kan de vereniging voorzien in tweedehands materiaal van
afdoende kwaliteit. Tweedehands verkoop vormt echter geen beleidsdoelstelling.
Een schermer die gedeeltelijk eigen materiaal heeft, maar niet voldoende, of van onvoldoende
kwaliteit, moet het ontbrekende materiaal huren. Hierbij wordt geen restitutie of korting gegeven op
de geldende huurprijs, maar wordt enige coulance betracht als het ontbrekende materiaal op korte
termijn alsnog wordt aangeschaft. Trainers hebben de eindverantwoordelijkheid voor wat betreft
veiligheids- en kwaliteitsbeoordeling van eigen materiaal.

5.3 Coulanceregeling
Teneinde drempels voor sportdeelname weg te werken is er voor wat betreft materiaalhuur een
coulanceregeling beschikbaar, nader uitgewerkt in Bijlage D.

5.4 Overgangssituatie
Bij het ingaan van dit materiaalbeleid ontstaat een overgangssituatie. Een gedeelte van de leden
voldoet qua materiaal aan de eisen die aan hun groep worden gesteld (zie boven), maar voor een
aanzienlijk deel van de leden zal dat niet gelden.
Alle jeugdleden die geen eigen schermmateriaal hebben, krijgen bij ingang van dit beleid de
mogelijkheid om het schermmateriaal volledig te huren. Gedurende de huurperiode kunnen ze
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besluiten om materiaal zelf aan te schaffen en de huurovereenkomst te stoppen. Om te voorkomen
dat er ongelijkheid ontstaat met de andere groepen schermers wordt voor deze groep de huur in het
eerste half jaar na ingang van het beleid kwijtgescholden.
Alle jeugdleden die gedeeltelijk eigen schermmateriaal hebben, krijgen bij ingang van dit beleid een
half jaar de tijd om het ontbrekende materiaal erbij aan te schaffen, of over te gaan naar een
huurovereenkomst. In veel gevallen zal dit betekenen dat er bijvoorbeeld een broek moet worden
aangeschaft om te voldoen aan de eisen.
Alle volwassenen krijgen bij ingang van dit beleid een half jaar de tijd om eigen materiaal aan te
schaffen, of over te gaan naar een huurovereenkomst. Dit geldt ook voor volwassenen die geheel
geen eigen materiaal hebben. Dit geldt niet voor beginners binnen de volwassenengroep: zij zijn
vrijgesteld van huur voor het eerste jaar van hun lidmaatschap.
De grootste investering is waarschijnlijk de aanschaf van een toereikend wapen. Om deze kosten
enigszins te spreiden krijgen alle leden bij ingang van dit beleid een half jaar de tijd om een eigen
wapen volgens de richtlijn aan te schaffen. De verwachte investering per lid varieert tussen de 160
euro (FIE maraging kling degen met fils de corps) tot 50 euro (non-FIE electrische floret met filsde-corps).
Tenslotte moeten ook de beginnende schermers een handschoen en wapen (met wapentas)
aanschaffen. Deze investering is beperkt (ongeveer 75 euro). Om praktische redenen wordt ook
hiervoor de termijn op een half jaar de tijd gezet.
De facto wordt er een half jaar de tijd genomen om leden te stimuleren materiaal aan te schaffen.
Schermers die lid worden gedurende deze periode dienen uiteraard direct te voldoen aan de
geldende verplichtingen voor hun groep.
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Bijlage A: Berekening Huurprijs
Een set schermmateriaal bestaat uit:
– vest
– masker
– broek
– borstbescherming (voor dames)
– electrisch vest floret (voor vaststelling huurprijs)
De leveranciers hanteren prijzen voor 350N jeugdmateriaal, 800N jeugdmateriaal en 800N
volwassenen materiaal. De borstbescherming voor dames wordt in dit plaatje buiten beschouwing
gelaten, omdat we qua huurprijs geen onderscheid willen maken op basis van sekse. Onderstaand de
prijzen voor de goedkoopste versie die geschikt is (augustus 2021):
350N jeugd

800N jeugd

800N volw

Vest

65

130

154

Masker

73

133

133

Broek

44

80

99

Electrisch vest

88

88

100

Totaal

270

431

486

De ‘350N jeugd’ versie is geschikt voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar (Benjamins en Kuikens). Vanaf
augustus voorafgaand aan het jaar waarin een kind 13 wordt moet het over op 800N jeugd
materiaal. Dit past helaas niet helemaal op de groepsindeling die wordt gehanteerd.
De ‘800N jeugd’ versie is qua maatvoering iets kleiner dan de volwassenen maten, maar veel
schermers in de > 13 jaar groep zijn snel uit deze jeugd-versie gegroeid en kunnen gewoon
volwassenen materiaal aan.
De afschrijvingstermijn wordt gesteld op ongeveer 10 jaar.
Het beleid stimuleert huren voor jeugdschermers en ontmoedigt het voor volwassen schermers. Dit
komt tot uiting in de gevraagde huurprijs. Voor administratieve eenvoud wordt er gewerkt met twee
huurprijzen, zoals er ook twee leeftijdsgroepen binnen het contributiesysteem zijn: jeugd en
volwassenen. De huurprijs is daarom uiteindelijk niet dekkend over de afschrijvingstermijn voor de
jeugd > 13 jaar.
350N jeugd huurprijs:
Investering 270 euro aanschaf, 50 euro reparaties (rits, klitteband, stiek) = 320 euro
Afschrijving over 10 jaar = 32 euro per jaar.
800N jeugd huurprijs:
Investering 431 euro aanschaf, 50 euro reparaties (rits, klitteband, stiek) = 481 euro
Afschrijving over 10 jaar = 48 euro per jaar

8/15

La Prime

Materiaalbeleid Eigen Materiaal

CONCEPT / 2021-08-16

Huuropslag jeugd= (32+48)/2 = 40 euro per jaar / 12 = EUR 3,34 per maand
Maandelijkse huurprijs: EUR 3,50
Volwassenen huurprijs:
Investering: 486 euro aanschaf, 50 euro reparaties (rits, klitteband, stiek) = 536 euro
Afschrijving over 10 jaar = 54 euro per jaar
Huuropslag EUR 4,47 per maand
Maandelijkse huurprijs: EUR 6,00
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Bijlage B: Huurcontract
HUUROVEREENKOMST BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN
Partijen:
Schermvereniging La Prime, gevestigd aan de Gruttoweide 181, 6708 BG Wageningen, kvknummer 40123730, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuur en trainers, hierna te
noemen: 'Verhuurder';
en
Naam: __________________________, geregistreerd lid van Schermvereniging La Prime,
indien minderjarig rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn/haar ouders/voogd, hierna te
noemen: 'Huurder';
Overwegen het volgende:
 partijen wensen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan
 Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen
 Verhuurder en Huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze
huurovereenkomst en in de ‘Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Schermmateriaal’
van de Verhuurder (hierna te noemen ‘Bepalingen’)
Zijn overeengekomen:
1. Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de volgende
roerende goederen: vest, masker, broek, borstbescherming (voor dames), hierna te
noemen: 'Het Gehuurde'.
2. Huurder zal Het Gehuurde uitsluitend voor de schermsport gebruiken.
3. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt zoals
omschreven in de Bepalingen.
4. De huurprijs wordt jaarlijks door Verhuurder vastgesteld en samen met de
lidmaatschapscontributie geïnd.
5. Huurder is bij aanvang van de huurovereenkomst een borg ter hoogte van EUR 50,(vijftig euro) verschuldigd.
6. Gedurende de huurovereenkomst mag door Huurder Het Gehuurde deels of helemaal
worden ingeruild voor ander overeenkomstig materiaal
7. Huurder is verantwoordelijk voor wassen en klein onderhoud aan Het Gehuurde
gedurende de huurovereenkomst. Onderhoud en reparaties geschieden in overleg met
Verhuurder.
Namens Verhuurder

Namens Huurder

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:
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Bijlage C: Algemene Bepalingen Verhuur
Schermmateriaal
Artikel 1 - Omschrijving gehuurde
1 Het gehuurde materiaal is als omschreven in de huurovereenkomst (‘Het Gehuurde’). Indien
borstbescherming wordt meegehuurd, wordt dit specifiek aangetekend op de
huurovereenkomst.
Artikel 2 - Bestemming gehuurde
1 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als schermmateriaal gebruiken.
2 Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd,
zoals omschreven in artikel 18.
Artikel 3 - Duur overeenkomst
1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in bij ondertekening
van de huurovereenkomst
2 De huurovereenkomst eindigt bij opzegging van het lidmaatschap op dezelfde datum als het
lidmaatschap eindigt
3 De huurovereenkomst eindigt tevens bij inlevering van Het Gehuurde op het moment van
inlevering bij Verhuurder.
Artikel 4 - Staat van onderhoud
1 Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in
goed onderhouden staat wordt opgeleverd.
2 Bij het in ontvangst nemen van Het Gehuurde dient Huurder zorgvuldig Het Gehuurde op
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken
of tekorten ontdekt, dienen deze te worden aangetekend op de Huurovereenkomst.
Artikel 5 - Huurprijs
1 De huurprijs wordt maandelijks door Verhuurder bij Huurder in rekening gebracht.
2 Partijen spreken af dat Verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
3 Huurder zal de totale huurprijs tegelijk met de verschuldigde contributie overmaken op de
bankrekening van Verhuurder, zonder toepassing van enige (aanspraak op) korting,
verrekening of opschorting.
4 Indien Huurder vrijgesteld is van contributieverplichting zal Huurder de verschuldigde
huurprijs op eigen initiatief overmaken voor aanvang van de maand waarop de huurprijs is
verschuldigd.
Artikel 6 - Waarborgsom
1 Huurder zal vóór of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan Verhuurder een
waarborg betalen ter grootte van een bedrag gespecificeerd op de huurovereenkomst.
2 Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de
waarborgsom, evenals de kosten voor noodzakelijk blijkende reparaties.
3 Betaling geschiedt contant of door overmaking op de bankrekening van verhuurder
Artikel 7 - Belastingen en andere heffingen
1 Alle lasten en belastingen die ter zake van Het Gehuurde worden geheven zijn voor rekening
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van Huurder, ook als Verhuurder daarvoor wordt aangeslagen.
Huurder voldoet genoemde lasten die bij Verhuurder in rekening worden gebracht en voor
zijn rekening komen op eerste verzoek aan Verhuurder.
Indien Huurder genoemde lasten niet binnen 7 dagen na het eerste verzoek van Verhuurder
daartoe, heeft voldaan is hij van rechtswege in verzuim.

Artikel 8 - Gebruiksvoorschriften
1 Huurder is verplicht Het Gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met
enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift. Huurder dient zich tevens te houden aan de
eisen en voorschriften gesteld door nutsbedrijven die gas, water en/of elektriciteit leveren.
2 Huurder zal met Het Gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en
veilige opslag.
3 Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan Het Gehuurde
danwel schade veroorzaakt door Het Gehuurde.
4 Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan Het Gehuurde onmiddellijk
schriftelijk aan Verhuurder te melden.
5 Huurder meldt een gebrek of (dreigende) schade direct aan Verhuurder, waarna Verhuurder
het gebrek of de schade zo spoedig mogelijk zal herstellen. Huurder zal op zijn beurt
passende maatregelen nemen om schade aan Het Gehuurde te voorkomen of te beperken.
6 Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van Het Gehuurde gedurende de tijd
dat deze ter beschikking van de Huurder zijn gesteld en Huurder zal daartoe de goederen
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal en
beschadiging door brand, blikseminslag, storm, neerslag en water uitstroming.
7 Indien Huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete
verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.
Artikel 9 - Verplichtingen van Huurder met betrekking tot onderhoud en herstel
1 Herstel van schade als gevolg van onbehoorlijk gebruik van Het Gehuurde komt voor
rekening van Huurder.
2 Kleine herstellingen aan Het Gehuurde zijn voor rekening van Verhuurder.
3 Als Huurder het ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om binnen een
in de ingebrekestelling redelijke termijn de tot zijn verantwoordelijkheid behoren
herstellingen te laten uitvoeren, dan mag Verhuurder de werkzaamheden voor rekening en
risico van Huurder laten verrichten.
Artikel 10 - Verplichtingen van Verhuurder met betrekking tot onderhoud en herstel
1 Herstellingen die op grond van de wet en deze overeenkomst niet voor rekening van
Huurder komen, zijn voor rekening van Verhuurder. Huurder zal de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden tijdig aan Verhuurder melden en Verhuurder zal de
werkzaamheden binnen een redelijke termijn verrichten.
2 Huurder dient Verhuurder ten alle tijden in de gelegenheid te stellen om het sub 1 genoemde
onderhoud en herstel uit te voeren.
Artikel 11 - Veranderingen aan Het Gehuurde
1 Huurder mag zonder toestemming van Verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan Het
Gehuurde, tenzij de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst eenvoudig en
zonder hoge kosten ongedaan gemaakt kunnen worden.
2 Indien Huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete
12/15

La Prime

Materiaalbeleid Eigen Materiaal

CONCEPT / 2021-08-16

verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.
Artikel 12 - Onderhuur
1 Het is Huurder niet toegestaan Het Gehuurde zonder toestemming van Verhuurder geheel of
gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
2 Indien Huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete
verschuldigd, zoals omschreven in artikel 18.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan Het Gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de
personen voor wie hij ten opzichte van de Verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk
is, geen schuld treft ten aanzien van het ontstaan van de schade.
2 Het in het eerste lid bepaalde laat onverlet dat Huurder gehouden is krachtens de wet en
deze overeenkomst om bepaalde zaken aan Het Gehuurde te onderhouden, herstellen en/of
vervangen.
3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door Huurder geleden schade als gevolg van
gebreken aan Het Gehuurde tenzij:
 deze gebreken bekend waren aan Verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
 de gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan Verhuurder
4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door Huurder geleden schade als gevolg
van gebreken aan door Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan Het
Gehuurde.
5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop Verhuurder
geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes,
gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade van Huurder, tenzij het gaat om
bedrijfsschade als gevolg van opzet of grove schuld van Verhuurder zelf.
Artikel 14 – Vergunningen
1 Indien huurder wettelijk verplicht is over bepaalde vergunningen te beschikken, is de
verantwoordelijkheid van de huurder dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Onder
vergunningen wordt ook verstaan goedkeuringen en ontheffingen.
Artikel 15 - Tussentijdse beëindiging
1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds beëindigen, indien Huurder in
gebreke is. Huurder is in ieder geval in gebreke als één van de volgende omstandigheden
zich voordoet:
 Huurder komt een bepaling in deze overeenkomst niet na;
 Huurder voldoet de huurprijs niet op het afgesproken tijdstip;
 aan Huurder wordt surséance van betaling verleend of hij wordt in staat van faillissement
verklaard.
Artikel 16 - Einde huurovereenkomst en oplevering
1 Huurder zal Het Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan Verhuurder opleveren
in de staat zoals beschreven in het proces-verbaal van oplevering, waarbij rekening wordt
gehouden met normale slijtage en veroudering.
2 Indien Huurder de geconstateerde gebreken niet tijdig en volledig heeft hersteld of Het
Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet conform de bepaling in lid 1 heeft
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opgeleverd, is Verhuurder gerechtigd deze op kosten van Huurder zelf te laten verrichten.
Artikel 17 - Levering en teruggave
1 Huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Verhuurder op te halen, tenzij uitdrukkelijk
tussen partijen is overeengekomen, dat Verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen
van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij Huurder er voor dient zorg te dragen dat
Verhuurder de locatie waar Het Gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via
een begaanbare weg.
2 Huurder is gehouden, na het einde van de overeenkomst of na opzegging van de
overeenkomst, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de
overeenkomst Het Gehuurde terug te geven.
3 De kosten voor de levering en teruggave van Het Gehuurde komen voor rekening van
Huurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 18 - Boetebepaling
1 Indien Huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2, 9, 12, 13 en 15 overtreedt, verbeurt
hij aan Verhuurder een direct opeisbare boete van € 300 alsook een bedrag van 2% van de
boete voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt .
2 Deze boete laat onverlet het recht van Verhuurder om volledige schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 19 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1 Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige
bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in
dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij
het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.
Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Bij eventuele geschillen is de rechtbank in het arrondissement waar Verhuurder zijn
woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft bevoegd.
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Bijlage D: Coulanceregeling
Overweging
Om mensen met een minimuminkomen toch in de gelegenheid te stellen om te sporten zijn door de
verschillende gemeenten in de buurt regelingen getroffen om contributies geheel of gedeeltelijk
kwijt te schelden. Omdat de investering in eigen materiaal, dan wel de huuropslag in dit geval
belemmerend kan werken, stelt het bestuur de volgende coulance regeling in wat betreft materiaal.
Doelgroep
Eenieder die vaststelt dat de aanschaf van eigen materiaal of de maandelijkse huuropslag een
zodanige hindernis vormt dat het lidmaatschap van de vereniging niet kan worden opgebracht, mag
bij het bestuur een beroep doen op deze coulance regeling.
Beoordeling
Het bestuur beoordeelt de vraag ruimhartig. Er hoeven geen inkomensgegevens en dergelijke te
worden overlegd. Het bestuur stelt zich in principe op het standpunt dat het moeten stellen van de
vraag al hindernis genoeg is voor leden die het normaliter kunnen betalen.
Effect
De coulance regeling betekent effectief dat het lid om niet materiaal mag huren van de vereniging.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende huurders en coulance huurders voor wat
betreft het uitgegeven materiaal.
Om praktische redenen dient de borg wel betaald te worden en wordt een regulier huurcontract
opgesteld.
Duur
De vrijstelling is voor 1 kalenderjaar en moet elk jaar weer opnieuw worden aangevraagd.
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