
Overeenkomst voor het in bruikleen geven van materialen, eigendom
van de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar, aan 
organisaties/verenigingen of
privé-personen uit de dorpen
Nieuw Scheemda of ’t Waar.

De Vereniging Dorpsbelangen stelt hierbij de volgende materialen ter beschikking:
-
-
aan
-
-
voor de periode van:
Voor vergoeding hiervoor bedraagt:
De waarborgsom hiervoor bedraagt:

Bovengenoemde bedragen dienen te worden voldaan vóórdat de materialen in bruikleen 
worden gegeven.

-    de in bruikleen gegeven materialen mogen niet worden aangewend voor commerciële doeleinden, 
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden gebruikt binnen de dorpen
     Nieuw Scheemda en ’t Waar.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen alleen worden aangewend voor het doel zoals 
aangegeven door de organisatie/persoon bij aanvraag van de materialen.
-    de in bruikleen gegeven materialen mogen niet aan een andere organisatie/persoon worden 
doorgegeven of in gebruik worden genomen.
-    de materialen zullen, tenzij anders overgekomen, door de huurder opgehaald en door de huurder 
geplaatst cq opgebouwd onder toezicht/begeleiding van een afgevaardigde van de vereniging 
dorpsbelangen.

-    de organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen, draagt zorg
     voor een goed beheer van betreffende materialen.
-   Let op ! Geen  opbouw en gebruik tent bij windkracht 4 of hoger!!!!



-    de materialen dienen na afloop van de periode van bruikleen in exact dezelfde staat
     te verkeren als op moment van levering/plaatsing.

-    indien de materialen bij teruggave niet in dezelfde staat verkeren als bij levering en/of plaatsing, 
dient de organisatie/persoon die de materialen in bruikleen heeft genomen alle kosten te vergoeden 
die nodig zijn om betreffende materialen te herstellen in de staat waarin het is afgeleverd. Hetzij door 
betaling van de noodzakelijke reparatie-kosten en/of betaling van nieuwe onderdelen indien 
reparatie niet mogelijk is.
-    indien de in bruikleen gegeven materialen niet kunnen worden hersteld, dient een dusdanige 
schadevergoeding te worden betaald dat de Vereniging Dorpsbelangen een gelijkwaardig product 
kan kopen zoals door hun geleverd.

 

Aldus Overeengekomen te Nieuw Scheemda/’t Waar, d.d:

Namens de organisatie/persoon                                      Namens Vereniging Dorpsbelangen
die materialen in bruikleen neemt:                        Nieuw Scheemda en ’t Waar
 
Naam:                                                                                              Naam:
Handtekening:                                                                     Handtekening:


