Inzet en voorwaarden gebruik sport - spelmaterialen.
2020 - 2021
Vanuit het project Buurtsportwerk Weststellingwerf zijn sport – en spelmaterialen beschikbaar die
kunnen worden uitgeleend aan partijen waarmee een samenwerking is aangegaan.
Op de volgende bladzijden is hiervan het overzicht te vinden.
Gedurende de loop van het project kunnen deze materialen worden ingezet voor verschillende
doeleinden. Onder welke condities en voorwaarden is hieronder te lezen.
1. Inzet en gebruik.
De materialen zijn in te zetten voor verschillende doeleinden om een uitdagender
bewegingsaanbod te bieden aan alle doelgroepen. Hierbij kan met name aan sportdagen
gedacht worden. Maar ook ander gebruik bij andere evenementen is mogelijk. De periode van
gebruik wordt in overleg met de buurtsportcoach afgesproken. Zie ook punt 5.
2. Reserveren materialen.
In de kolom ‘Reserveren’ kan worden aangegeven welke materialen en hoeveel men wil
reserveren. Dit met name als het om veel materiaal gaat. Bij kleine aantallen kan het ook in
overleg met de contactpersoon plaatsvinden. Neem eventueel vooraf even contact op met de
buurtsportcoach.
Het ingevulde formulier bij voorkeur retour mailen.
3. Ophalen en terugbrengen.
In overleg met de buurtsportcoach: zie ook punt 5.
In principe worden de materialen door de gebruiker opgehaald en weer terug gebracht naar
het adres (adres: zie onderaan dit schrijven). Voordat de materialen in gebruik worden
genomen wordt door de gebruiker getekend voor ontvangst. Vanaf dit moment is de gebruiker
verantwoordelijk voor verder gebruik (zie ook punt 5)
4. Schade en / of vermissing van materialen.
In rekening zal worden gebracht:
- abnormale gebruiksschade (ter beoordeling buurtsportcoach)
- verdwenen materialen
Hierbij moet ook rekening gehouden worden met evt. verzendkosten.
5. Verantwoordelijkheid tijdens gebruik.
De verantwoordelijkheid tijdens het gebruik van de materialen ligt bij de gebruiker. Daar waar
dit noodzakelijk is zal de buurtsportcoach vooraf instructie geven over het gebruik. Vooral bij
het gebruik van de z.g. ‘free player’ units is instructie vooraf een voorwaarde.
6. Overig.
Alle afspraken en overige zaken welke hierboven niet genoemd worden graag afstemmen met
de Buurtsportcoach.
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