HUURFORMULIER MATERIAAL
De sport- en spel uitleen van Heel Kampen Beweegt.

Gegevens huurder
Voornaam

Telefoonnr.

Achternaam

Adres

School/vereniging

E-mailadres

(indien van toepassing)

Wij hebben (nog) geen vaste openingstijden. U kunt hieronder één of meerdere mogelijkheden invullen. Wij zullen deze
mogelijkheden bevestigen of we zullen contact met u zoeken voor een alternatief.
Datum van ophalen:

1.
2.
3.

Tijdstip:
Tijdstip:
Tijdstip:

:
:
:

Datum voor het
terugbrengen

1.
2.
3.

Tijdstip:
Tijdstip:
Tijdstip:

:
:
:

Algemene voorwaarden

1. De huurder dient de materialen zelf op te halen en terug te brengen op de afgesproken momenten.
2. Het huurformulier dient voorledig te worden ingevuld.
3. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Wanneer materialen kapot of kwijt
zijn wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
4. Bij te laat terugbrengen of het smerig terugbrengen van de materialen wordt er een boete toegekend.
5. Heel Kampen beweegt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of ongevallen
welke kunnen voortkomen uit gebruik van de gehuurde materialen
6. Wij vragen geen huur, maar wel borg voor onze materialen (€20,- t/m 10 artikelen en €50,- bij meer dan 10
artikelen).
7. De huurperiode is maximaal één week, mits anders is besloten in overleg met ons.
8. Ondertekening van het formulier vindt plaats bij het afhalen van de materialen.
9. Wie zich niet houdt aan de algemene voorwaarden wordt uitgesloten voor verder gebruik van onze sport, en spel uitleen.

Huurlijst
Materialen

Artikelnaam

Artikelnummer

Aantal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Heel Kampen Beweegt: 06-30667590

bsc.angenita@hotmail.com

Bezoekadres: Lelystraat 122, Kampen

Ophalen van de materialen:
Borg ontvangen:
€……………
Namens Heel Kampen Beweegt
Handtekening:

Naam huurder:
Handtekening:

Terugbrengen van de materialen:
Borg terugontvangen:
€……………
Namens Heel Kampen Beweegt
Handtekening:

Naam huurder:
Handtekening:

Bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

