Regeling verhuur wedstrijdmatten district Midden Nederland.
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Het bestuur heeft besloten om de reserve districtsmat te verhuren aan bij de Judo
Bond Nederland aangesloten sportscholen en verenigingen. Deze mat bestaat uit 290
rode matten en 409 groene matten.
De verhuurprijs bedraagt € 150,00 + een borg van € 200,00 voor scholen en
verenigingen uit het district Midden Nederland.
Voor overige partijen bedraagt de verhuurprijs € 300,00 + een borg van € 200,00.
In de container staan eveneens 2 geijkte weegschalen, 1 oprijplaat en 2 palletwagens.
De transportkosten komen geheel ten laste van de huurder en worden door de
districtspenningmeester in rekening gebracht. De aanvraag dient schriftelijk of
per email ingediend te worden bij de heer H.D. Zijlstra te Arnhem.
Email: penningmeester.jbnmn@gmail.com
De aanvraag voor de huur van de mat dient het bestuur tenminste 6 weken voor
aanvang van de verhuurdatum hebben bereikt.
De gelden voor de verhuur van de matten en/of wedstrijdmaterialen + de borgstelling
dienen minimaal 2 weken voor de verhuurdatum te zijn bijgeschreven op IBAN NL24
RABO 0312 5222
74 t.n.v. Judo Bond Nederland .
De huurder is gedurende de verhuurperiode verantwoordelijk voor de districtsmat
en aansprakelijk voor eventuele schade.
De huurder is verplicht een verzekering voor de aansprakelijkheid af te sluiten voor de
huurperiode van de districtsmat en/ of de wedstrijdmaterialen.
De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade van het gehuurde en dient
deze te vergoeden aan het district.
Indien er geen schade c.q. verlies is ontstaan, zal de borgstelling z.s.m. worden
teruggestort op de rekening van de huurder c.q. worden verrekend met de
transportkosten. De borgsom wordt aan de verhuurder terugbetaald zodra de
huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, eventuele schade is vergoed en er
een controle van de districtsmat op het eerstvolgende verhuurmoment heeft
plaatsgevonden.
De aanvragen voor de huur van de (reserve) districtsmat worden in volgorde van
binnenkomst behandeld.
Bij annulering van een goedgekeurde aanvraag tot de verhuur van de
judomat en/of wedstrijdmaterialen zal € 50,00 aan annuleringskosten in
rekening worden gebracht.
De verhuurmat staat opgeslagen in een container bij de firma Smink in Amersfoort en
mag alleen door dit bedrijf worden vervoerd. De afspraken hiervoor worden gemaakt
door dhr. H.D. Zijlstra.
Na goedkeuring van de verhuur van de judomat worden door dhr. H.D. Zijlstra, in
overleg met de huurder, afspraken gemaakt met de transporteur v.w.b. de tijdstippen
van het halen en brengen van de mat.

