Voorwaarden deelname Jeugdkledingplan
Artikel 1
1.1 De Vereniging, VV Papendrecht, stelt ieder seizoen aan de deelnemers van het
Jeugdkledingplan een pakket sportkleding en -materialen beschikbaar, hierna te
noemen ‘het Kledingpakket’. Het bestaat uit het Clubshirt, de Clubbroek en het Clubpak
dat bestaat uit het Clubpakjack en de Clubpakbroek.
1.2 De Deelnemer betaalt voor het gebruik van het Kledingpakket per seizoen een
gebruiksvergoeding aan de Vereniging.
1.3 Het verstrekte Kledingpakket blijft eigendom van de Vereniging.

Artikel 2
2.1 Het recht van de Vereniging op de gebruiksvergoeding gaat in op de dag waarop de
verstrekking plaatsvindt en eindigt op de dag dat het pakket volledig is ingeleverd.
2.2 Een voetbalseizoen start elk jaar op 1 juli en eindigt in het volgende jaar op 30 juni.
2.3 Verstrekking van het Kledingpakket in de maanden juli en augustus staat gelijk aan
verstrekking op 1 juli en inleveren in de maanden mei en juni staat gelijk aan inleveren
op 30 juni.

Verplichtingen van de Deelnemer
Artikel 3
3.1 De in Artikel 1 Lid 2 bedoelde gebruiksvergoeding bedraagt € 24,- per seizoen.
3.1.1 Indien het Kledingpakket tussentijds wordt ingeleverd, is de gebruiksvergoeding
verschuldigd naar rato van het aantal maanden dat de Deelnemer het
Kledingpakket in gebruik heeft gehad. Hierbij telt een gedeelte van een maand
als een volledige maand.
3.1.2 Een eventueel te veel betaalde gebruiksvergoeding wordt door de Vereniging
gerestitueerd.
3.2 Verstrekkings- en inlevermomenten worden door de Vereniging via de leiders en
eventueel de mediakanalen van de Vereniging gecommuniceerd.
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Artikel 4
4.2 De Deelnemer dient het Kledingpakket op een juiste wijze te verzorgen.
4.2 De Deelnemer dient onderstaande wasvoorschriften voor het Kledingpakket stipt na te
leven.
• De eerste keer de kleding koud wassen of ‘op de hand’ in warm water.
• Binnenstebuiten gekeerd wassen, NOOIT warmer dan 40 °C en de kleding NIET in de
droogtrommel drogen.
• NIET chemisch reinigen (‘stomen’) en GEEN wasmiddelen met bleek gebruiken.
• Ritssluitingen sluiten voor het wassen en kleding NIET wringen en/of schrobben.
• Natte kleding niet opvouwen of oprollen en na het wassen direct ophangen.
• Strijken, indien nodig, slechts op lage temperatuur, maar BETER NIET STRIJKEN.
• Bedrukte kleding altijd binnenstebuiten gekeerd strijken, maar BETER NIET STRIJKEN.
• LAAT KLEDING NOOIT MET VUIL IN DE TAS OF WASMAND LIGGEN.
• Als kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in lauw water met
een klein beetje wasmiddel zetten.
4.3 De hele verantwoordelijkheid voor het Kledingpakket ligt bij de Deelnemer en dus niet
bij de Vereniging, het team of de leider van het team waar de Deelnemer deel van
uitmaakt.
4.4 Het Kledingpakket dient gebruikt te worden tijdens de volgende gelegenheden:
• Clubshirt en Clubbroek tijdens wedstrijden van het team waar de Deelnemer deel van
uitmaakt.
• Clubpak van, naar en tijdens wedstrijden van het team waar de Deelnemer deel van
uitmaakt.
4.5 Gebruik van (onderdelen van) het Kledingpakket op andere momenten is NIET
toegestaan.

Artikel 5
5.1 In geval van het verloren gaan, niet-normale beschadiging of niet inleveren van
(onderdelen van) het Kledingpakket is de Deelnemer de volgende bedragen
verschuldigd:
• Clubshirt: € 30,00
• Clubbroek: € 17,50
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• Clubpak, -Jack: € 32,50.
• Clubpak-Broek: € 25,00.
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5.2 Onder normale beschadiging wordt verstaan: slijtage, dus beschadigingen aan
(onderdelen van) het Kledingpakket, die optreedt tijdens het gebruik in de zin van
Artikel 4 Lid 1 en bij gebruik zoals het bedoeld is.
5.3 Beschadigingen aan/van ritssluitingen worden altijd beschouwd als niet-normale
beschadiging.

Artikel 6
6.1 De Deelnemer verstrekt door ondertekening van deze voorwaarden aan de Vereniging
hierbij tevens een doorlopende machtiging tot automatische incasso van:
• jaarlijks de gebruiksvergoeding (zie Artikel 3 Lid 1) van € 24,00, plus
• de kosten van het Kledingpakket (zie Artikel 5 Lid 1) van € 105,00.
6.2 Incasso van de kosten van (onderdelen van) het Kledingpakket (zie Artikel 5 Lid 1) vindt
plaats voor desbetreffende onderdelen, in geval van:
6.2.3 Niet ingeleverde en/of zoekgeraakte onderdelen.
6.2.4 Reparatie c.q. vervanging van onderdelen met een niet-normale beschadiging.
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Verplichtingen van de Vereniging
Artikel 7
De Vereniging voorziet in een passend en kwalitatief goed Kledingpakket.

Artikel 8
Na inlevering door de Deelnemer van onderdelen van het Kledingpakket met normale
beschadigingen zorgt de Vereniging op redelijke termijn voor reparatie c.q. vervanging.

Artikel 9
De Vereniging gebruikt de door de Deelnemer verstrekte doorlopende machtiging tot
automatische incasso alleen als bedoeld in artikel 6.
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Gelezen, akkoord bevonden en ondertekend in tweevoud, op
____________________________________________ (datum)
(Deelnemer)
Naam: ___________________________________________ Geboortedatum: ___________
Adres: ______________________________________________________________________
Postcode, Woonplaats: ________________________________________________________
BSN

___________________________________________ Team: ____________________

IBAN: _________________________________________________ (t.b.v. incasso)

Handtekening: _______________________________________________________________

[In geval van minderjarige Deelnemer]
(ouder/voogd)
Naam: ___________________________________________ Geboortedatum: ___________
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode, Woonplaats: ________________________________________________________
BSN

__________________________________________ Team: ____________________

IBAN: ________________________________________________ (t.b.v. incasso)

Handtekening: _______________________________________________________________
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