Bruikleen overeenkomst
tussen
Naam................................ :
Adres............................... :
Postcode / Woonplaats.. :
Email................................ :
hierna te noemen ‘de gebruiker’
en
de Kanovereniging Zeeburg, gevestigd te Amsterdam,
hierna te noemen ‘KVZ’.

1. Algemene bepalingen
● De gebruiker is meerderjarig.
● De gebruiker is lid van KVZ.
● De gebruiker is in het bezit van van het brevet Kanovaardigheid A (KVA) of een vergelijkbaar
certificaat.
● Deze overeenkomst geldt alleen voor gebruiker, het meenemen van introducés buiten
clubtijden is niet toegestaan.
● De gebruiker is zelf geheel verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en voor het
geleende materiaal.

2. Bepalingen bruikleen
● De gebruiker mag van KVZ buiten reguliere clubaktiviteiten een boot, peddel, zwemvest en
spatzeil gebruiken.
● De gebruiker kan kiezen uit een aantal geselecteerde boten.
● De gebruiker krijgt toegang tot de sleutels van de units met clubkano’s.
● Het gebruik mag niet conflicteren met de clubactiviteiten.
● Het bootgebruik is alleen toegestaan tijdens het reguliere vaarseizoen van de vereniging, bij
normale weersomstandigheden (windkracht van maximaal 5 Bft) en op vlak water (dus niet op
het IJ, of via Oranjesluizen naar buiten).
● Indien de gebruiker beschikt over het brevet ZV mag er wel op groot water gevaren worden.
Echter, op groot water moet er met minstens twee boten gevaren worden.
● Gebruiker dient elke keer wanneer materiaal geleend wordt hiervan een aantekening te
maken in het uitleenlogboek, wat in het clubhuis aanwezig is.
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3. Bepalingen materiaal
● Het materiaal dient steeds onbeschadigd en schoon op de juiste plaats teruggelegd te
worden.
● De unit dient bij het verlaten van het terrein altijd afgesloten te zijn.
● Eventuele schade dient direct bij het bestuur gemeld te worden.
● De boot mag niet over de weg vervoerd worden.
● Schade door schuld of nalatigheid kan door KVZ worden verhaald.

4. Bepalingen wedendiensten
● De gebruiker levert wederdiensten voor de vereniging.
● Deze wederdienst kan verschillende vormen aannemen, zoals
○
lidmaatschap van KVZ bestuur of een KVZ team;
○
hulp bij aktiviteiten, zoals open dagen, cursussen, tochten, pr, onderhoud
materiaal en locatie, etc.
● Gebruiker zal gedurende het seizoen, op verzoek van bestuur, een overzicht van geleverde of
verwachte wederdiensten voor KVZ aanleveren.

5. Ontbindende bepalingen
● Bij in gebreke blijven van gebruiker ten aanzien van bepalingen in deze overeenkomst kan
KVZ eenzijdig deze overeenkomst ontbinden.
● De gebruiker en KVZ kunnen ten allen tijde, onder opgaaf van redenen, eenzijdig deze
overeenkomst ontbinden.
● Bij opzegging van lidmaatschap van KVZ door gebruiker vervalt automatisch deze
overeenkomst.
● Bij stalling van een eigen boot bij de vereniging vervalt automatisch deze overeenkomst.

Datum

Handtekening Gebruiker
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