OVEREENKOMST UITLENING MATERIAAL VAN DE SCHAAKLIGA OVL VZW
Zoals vermeld in het verslag van de B.V.van 05.02.2018 van de Liga OVL
beschikt de Liga over een voorraad materiaal dat kan uitgeleend worden aan
geïnteresseerde clubs en toernooi inrichters. Aan de aangesloten clubs van de
Liga OVL wordt dit materiaal gratis ter beschikking gesteld voor hun OostVlaamse toernooien. Aan overige geïnteresseerden kan dit mits het betalen van
een huurprijs van 1€ per set/per dag (stukken, bord, klok).Voor een langere
periode van max.10 dagen geldt een verlaagd tarief van €6 per set voor de
ganse huurperiode.
Een club of organisator die Ligamateriaal wenst te ontlenen wordt gevraagd dit
zo spoedig als mogelijk te reserveren (bij voorkeur ten minste 2 weken vooraf).
Afwijkingen op het gereserveerde aantal worden gemeld ten laatste 24u voor
afhaling ervan.
Bij de reservering van het ligamateriaal wordt voorrang gegeven aan de
Oost-Vlaamse liga-clubs.
Het materiaal kan afgehaald en teruggebracht worden bij onze ligabestuurder:
Ben Van de Putte
Brusselsesteenweg 485
9050 Gentbrugge
GSM: 0497/45.57.85 - benvandeputte@gmail.com
Het materiaal wordt geacht afgeleverd te zijn in goede staat. De ontlener zal
toezien op het gebruik van dit materiaal als goede huisvader. Het ontleende
materiaal zal in dezelfde staat worden teruggebrachtzoals het werd afgehaald
binnen de vooraf afgesproken termijn. Mogelijke defecten zal hij melden. De
ontlener draagt de kosten voor verlies en schade aan het gehuurde materiaal.

Gentbrugge,..............
Aan de ontlener, genaamd …………………………………………
van club/organisatie …………………..
() lid van liga O-Vl
wordt heden ter beschikking gesteld:
….. x Digitale schaakklokken DGT2010 (SG) (gelabeld Liga O-Vl)
….. x Digitale schaakklokken DGT3000 (gelabeld Liga O-Vl)
….. x Sets schaakstukken in opbergdoos met deksel
….. x Vinylborden met opdruk (Liga OVL)
….. x Kleine opbergboxen met deksel (voor max.27 klokken)
….. x Grote Opbergboxen met deksel (voor max. 40 sets stukken)
….. x T-shirts Medewerker
….. x Vlag VSF
.... x DGT2010 Vervangingsklok als reserve (€0)
.... x DGT3000 Vervangingsklok als reserve (€0)
.... x sets vinylstukken in opbergdoos (€0)
Er wordt overeengekomen dat ontlener het materiaal terugbrengt ten
laatste op ......................
De Liga Oost-Vlaanderen vzw ontvangt hierbij de som van ...…...€ voor
de huurperiode van …. dagen voor …... sets (schaakklokken, borden en
stukken)
Het materiaal wordt geacht afgeleverd te zijn in goede staat. De ontlener
zal toezien op het gebruik van dit materiaal als goede huisvader. Het
ontleende materiaal zal in dezelfde staat worden teruggebracht binnen
de vooraf afgesproken termijn. Mogelijke defecten zal hij melden. De
eventuele kosten voor verlies en schade aan het gehuurde materiaal
vallen ten laste van de huurder tegen vervangingswaarde.
In tweevoud opgesteld

datum: ..........................

Voor akkoord,voor akkoord nms Liga O-Vl. VZW,

.........................

Ben Van de Putte

Reglement voor het uitlenen van Ligamateriaal van Schaakliga O-Vl vzw
Algemeen:
1. Het ligamateriaal van Liga O-VL is gestockeerd op volgende
locatie:Brusselsesteenweg 485, 9050 Gentbrugge
2. Het te ontlenen materiaal wordt bij voorkeur via mail gereserveerd via
ligabestuurder benvandeputte@gmail.com 0497/45.57.85 met copy voor
aanvraag aan de ligasecretaris eddy.dg@skynet.be
3. De Schaakliga O-Vl.vzw stelt het ligamateriaal ter beschikking voor sport-,
sociaal-culturele, gezins- en jeugdverenigingen, sportinitiatieven,
jeugdinitiatieven, buurtwerkinitiatieven, scholen, en stadsdiensten voor de
organisatie van schaak gerelateerde activiteiten ter bevordering van de
schaaksport. Erkende Oost-Vlaamse schaakverenigingendie lid zijn van de
Schaakliga Oost-Vlaanderen vzw krijgen voorrang, op voorwaarde dat deze
verenigingen ten minste 1 maand voor de gewenste datum hun aanvraag
indienen.
4. Aanvraag tot ontlening dient te gebeuren door een verantwoordelijke van de
vereniging. Een club of organisator die Ligamateriaal wenst te ontlenen wordt
gevraagd dit zo spoedig mogelijk te reserveren (bij voorkeur ten minste 2 weken
vooraf). Afwijkingen op het gereserveerde aantal worden gemeld ten laatste 24u
voor afhaling ervan.
5. De aanvrager en zijn/haar vereniging zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor het
ontleende materiaal en de stipte nakoming van de verplichtingen uit dit
reglement.
6. Afhalen en terugbrengen van het materiaal kan enkel op Brusselsesteenweg
485,9050 Gentbrugge op vooraf afgesproken afhaal-/terugbezorgmoment.
7. De schaakliga O-Vl vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het
gebruik van het ontleende materiaal.
8. De ontlener staat zelf in voor het laden, lossen en vervoer van het materiaal.
De instructies van de schaakliga O-Vl vzw, ook die m.b.t het gebruik van het
materiaal, zijn na te leven.
Afhalen van materiaal:
9. Er wordt uitgegaan van het principe dat alle materiaal, door de Schaakliga OVl. vzw verstrekt, in perfecte staat wordt uitgeleend.
10. Bij afhaling zal de ontlener een document ondertekenen betreffende het
ontlenen van het betreffende materiaal opgemaakt in twee exemplaren, waarvan
één exemplaar voor elke partij.

11. Bij het afhalen van materiaal is de huurprijs cash te betalen zie lijst “te
ontlenen materiaal”. De schaakverenigingen die lid zijn van de schaakliga O-Vl.
vzw of zich laten vertegenwoordigen door onze schaakliga bij overkoepelende
bestuursorganen zijn vrijgesteld van huurprijs.
12. Als materiaal door de schaakliga O-Vl.vzw niet op de voorziene datum kan
ter beschikking worden gesteld wegens overmacht, kan de schaakliga O-Vl vzw
geen schadevergoeding worden opgelegd.
Doorgave van materiaal:
13. In geen enkel geval kan het ontleende materiaal doorgegeven worden aan
derden.
Terugbrengen materiaal:
14. De ontlener verbindt er zich toe alle materiaal op de afgesproken datum en
plaats terug te brengen, ook als dit beschadigd of onvolledig is.
De ontlener moet spontaan de Schaakliga O-Vl.vzw op de hoogte brengen van
beschadiging, diefstal of verlies van het geleend materiaal en dit los herkenbaar
van het andere materiaal inleveren.
Diefstal is te melden aan de politie, een bewijs hiervan is te leveren aan de
Schaakliga O-Vl vzw. De kosten ten gevolge van beschadiging, vervuiling, verlies
of diefstal vallen ten laste van de ontlener. Zelf herstellen van het ontleende
materiaal is verboden.
15. Indien de ontlener de ontleende goederen niet op de afgesproken datum
inlevert kan hem een schadevergoeding van €50 per laattijdige kalenderdag
worden aangerekend (behalve in geval van overmacht)
16. Teruggebracht materiaal wordt, in bijzijn van de ontlener, steeds
gecontroleerd op aantallen.Grondig nazicht door de schaakliga O-Vl.vzw op
eventuele gebreken zal zo spoedig mogelijk na het terugbezorgen van het
materiaal gebeuren. Bij schade of verlies zal de ontlener hiervan spoedig op de
hoogte worden gebracht.Bij verlies of onherstelbare schade zal de kostprijs aan
de ontlener worden aangerekend.
17. In geval wordt vastgesteld dat het materiaal niet werd ingeleverd zoals het
werd uitgeleend kan men worden uitgesloten van een toekomstige
huurmogelijkheid van het ligamateriaal van de Schaakliga O-Vl. vzw.
18. Bij bevestiging van aanvraag tot het lenen van het materiaal ontvangt de
ontlener een exemplaar van dit reglement, hetgeen automatisch de kennisname
ervan en de akkoordverklaring ermee veronderstelt.
**************************************************************
Reglement 03/09/2018 schaakliga O-Vl vzw betreffende uitlenen
ligamateriaal.

