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Voorwaarden huur aanhanger en/of skeelermateriaal 
 
Regeling inzake skeelermateriaal Skeelerclub Oldebroek en algemene voorwaarden 
bij uitleen aan verenigingen. 
 
1 Duur van de overeenkomst 
Skeelerclub Oldebroek stelt haar skeelermateriaal beschikbaar voor bepaalde tijd. 
Op datum van teruggave dient het materiaal, in dezelfde staat als verkregen, weer op 
locatie van Skeelerclub Oldebroek aanwezig te zijn. 
 
2 Aard van de overeenkomst 
Skeelerclub Oldebroek stelt haar skeelermateriaal beschikbaar aan de huurder om in 
te zetten bij overeengekomen skeeler gerelateerde activiteiten die als doel hebben 
om de skeelersport te promoten. Hieronder worden verstaan skeelerclinics voor 
scholen of verenigingen. Het is niet toegestaan de skeelers uit te lenen aan derden, 
te vergeven of te verkopen. 
 
3 Het gebruik 
De huurder zorgt voor goed gebruik van het materiaal en beheert en verzorgt dit als 
goed huisvader. Het is niet toegestaan het materiaal te demonteren of anders te 
gebruiken dan de specifieke doeleinden waar het materiaal voor bedoeld is.  
De skeelers mogen in geen geval gebruikt worden op een nat wegdek of in de regen. 
De gebruiker geeft bij het aangaan van deze overeenkomst aan over basiskennis te 
beschikken van het materiaal en is zich bewust van de waarde en de risico’s van het 
gebruik van het materiaal. 
 
4 Opbergen van het materiaal 
De gebruiker is verantwoordelijk voor en draag zorg voor het veilig en verantwoord 
opbergen van het materiaal in een afgesloten ruimte.  
De skeelers, beschermmaterialen en helmen dienen in de desbetreffende kratten te 
worden teruggeplaatst.  
 
5 Aanhanger 
Het vervoer van het skeelermateriaal vanaf Skeelerclub Oldebroek wordt door de 
huurder zelf geregeld. 
Indien niet met de aanhanger gereden wordt dient te allen tijde het disselslot 
geplaatst te worden ongeacht of de aanhanger wel of niet aan de auto is gekoppeld. 
Skeelerclub Oldebroek is tijdens de uitleenperiode niet aansprakelijk voor door de 
aanhanger veroorzaakte schades aan derden. De gebruiker is volledig 
verantwoordelijk voor de aanhanger met inhoud, voor zowel aangebrachte schade 
als diefstal gedurende gebruik. 
De huurder draagt zelf zorg voor een passend kenteken tijdens de verhuurperiode. 
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6 Eigen risico 
Het gebruik van het skeelermateriaal en aanhanger geschiedt op eigen risico. In 
geen geval kan Skeelerclub Oldebroek aansprakelijk gesteld worden voor schade of 
letsel dat op welke wijze dan ook is ontstaan door gebruik van het skeelermateriaal. 
De huurder aanvaardt aansprakelijkheid voor schade of ongevallen welke op enige 
wijze voortvloeien uit het gebruik. 
 
7 Vermissing of beschadiging 
Bij beschadiging en/of vermissing van materiaal zullen de kosten van reparatie, 
vervanging of anders gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de huurder. 
Gebruiker is verplicht van alle schaden en/of vermissingen binnen 24 uur te melden 
bij Skeelerclub Oldebroek. 
 
8 Beëindiging en consequentie 
Skeelerclub Oldebroek behoudt zich te allen tijde het recht voor tot ontbinding van de 
overeenkomst wanneer de huurder, naar het oordeel van Skeelerclub Oldebroek, 
mondelinge afspraken en/of afspraken opgenomen in deze regeling niet nakomt. Als 
achteraf blijkt dat afspraken niet zijn nagekomen dan is herhaling van het uitlenen 
uitgesloten voor desbetreffende vereniging of organisatie en geldt alsnog de regeling 
van 7. Restitutie op de onkostenvergoeding is, wanneer gebruik is gemaakt van het 
skeelermateriaal, niet mogelijk. 
 


