UITLEG BRUIKLEENOVEREENKOMST KEEPERSUITRUSTING
Beste keeper, coach, manager, ouder of verzorger,
De keepersuitrusting wordt voor elk team verzorgd door HC Kromme Rijn. De uitrusting wordt in
bruikleen gegeven aan een vaste keeper (ouder/voogd) of coach van een team.
HC Kromme Rijn vraagt geen borg voor de uitrusting. Alle materialen uitgereikt door de hockeyclub
zijn en blijven eigendom van HC Kromme Rijn.
Keeperspullen zijn duur, dat is de reden dat HC Kromme Rijn de aanschaf van deze materialen voor
haar rekening neemt en ter bruikleen aanbiedt. Er wordt uiteraard wel verwacht dat er zorgvuldig
met de spullen wordt omgegaan! Helaas moeten er te vaak onderdelen weggegooid worden omdat
ze niet op tijd ter reparatie zijn ingeleverd of omdat ze verkeerd zijn behandeld. Ook raken er spullen
kwijt.
Reparatie, vervangen en nieuwe aankoop kost de vereniging rond de € 8.000,- per seizoen. Met deze
bruikleenovereenkomst hoopt HC Kromme Rijn de gebruikers bewust te maken van hun
verantwoordelijkheid over de keepersuitrusting, zodat de materialen langer meegaan.
Alle informatie om op een juiste manier met de keeperspullen om te gaan kan je vinden in het
informatieblad ‘Gebruik en onderhoud keepersmateriaal’ (pagina 6 en 7).
Deze bruikleenovereenkomst (pagina 2 t/m 5) wordt afgesloten tussen de verantwoordelijke voor de
keepersmaterialen van ieder team met een vaste keeper (of een ouder/voogd daarvan) of met de
coach van een team zonder vaste keeper (E-teams) enerzijds en het keepersteam namens de club
anderzijds. Met het tekenen voor ontvangst van de keepermaterialen aan het begin van het seizoen
wordt akkoord gegaan met de bepalingen in deze overeenkomst. De teamverantwoordelijke
verklaart hiermee op de hoogte te zijn van de gebruiksregels en zich hieraan te houden.
Aan het einde van het seizoen moeten de keeperspullen weer ingeleverd worden. De datum hiervoor
wordt ruim van tevoren bekend gemaakt en zal worden gecommuniceerd via het opgegeven
e-mailadres en de website.
De materialen moeten persoonlijk worden ingeleverd. Samen met de materiaalcommissie worden de
uitrusting gecontroleerd, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan mocht er toch gebreken
blijken te zijn. Alleen na overleg kunnen de keeperspullen na deze datum nog gebruikt worden
(bijvoorbeeld voor een toernooi/training). Daarna moeten ze alsnog ingeleverd worden ter controle.
De materiaalcommissie heeft geprobeerd om iedereen van deugdelijk en veilig materiaal te voorzien.
Mochten er desondanks spullen niet in orde zijn, dan kan je uiteraard contact met het keepersteam
opnemen.
We wensen je een plezierig en succesvol hockeyseizoen toe!
Namens het keepersteam van HC Kromme Rijn,
Yessica Hasselton en Marco Harskamp
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BRUIKLEENOVEREENKOMST KEEPERSUITRUSTING
•

De uitlener, HC Kromme Rijn, wordt vertegenwoordigd door:
Het keepersteam, namens deze, Yessica Hasselton en/of Marco Harskamp.
E-mail: keepersteam@hckrommerijn.nl

* De lener (gebruiker) wordt in deze overeenkomst vertegenwoordigd door:
(Bij gebruik(st)ers jonger dan 18 jaar dient een wettelijk vertegenwoordiger te tekenen.)
O Vrouw O Man
O Meisje O Jongen
Naam keeper: ..............................................................................................Elftal:.....................
Naam vertegenwoordiger: ........................................................................................................
Adres : ........................................................................................................................................
Postcode : ......................................................... Woonplaats: ...................................................
Telefoon/Mobiel: ..................................................../.............................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
HC Kromme Rijn geeft aan lener in bruikleen een keeper(tas)uitrusting bestaande uit de materialen
zoals onderstaand weergegeven:
Een keeperstick wordt niet door HC Kromme Rijn geleverd. Indien gewenst dien je deze zelf of met
jouw team aan te schaffen.

Wisselkeeper
Artikel
Tas
Broek
Bodyprotector
Legguards
Klompen
Handschoenen
Helm
Keepersshirt
Bal

Nr
TA……
BR……
BO……
LE……
KL……
HA……
HE……
Maat
Aantal
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Vanaf D-elftallen en/of vaste keeper worden een keepersstick, broek en tock niet door HC Kromme
Rijn geleverd.
Artikel
Tas
Keelbeschermer
Keepershirt
Elleboogbeschermer
Bodyprotector
Legguards 2x
Klompen 2x
Handschoenen 2x
Helm
strafcorner maskers 2x
Bal

Nr
TA……
KE
Maat…
EL
BO……
LE……
KL……
HA……
HE……
St……
St ……
Aantal

Door middel van deze overeenkomst gaan partijen een overeenkomst aan van bruikleen,
overeenkomstig artikel 1777, boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.
De partijen worden gevormd door de uitlener enerzijds en de lener anderzijds.
Partijen spreken in onderstaand reglement, de volgende voorwaarden af waaronder de bruikleen zal
plaatsvinden:
Artikel 1 Zorgplicht
1. Gebruik(st)er gaat zorgvuldig om met de in ontvangst genomen materialen.
2. Gebruik(st)er zorgt voor goed onderhoud van de materialen (zie ook bijlage I).
3. Defecten en slijtage worden direct per e-mail aan het keepersteam gemeld. In geen geval
wordt tape of andere lapmiddelen gebruikt om een permanente oplossing voor een
mankement of schade te bieden.
4. De keeperuitrusting wordt alleen gebruikt voor hockeytrainingen, wedstrijden en
toernooien.
5. De materialen worden nooit onbeheerd achtergelaten.
6. De periode van uitleen bedraagt één seizoen en de keeperuitrusting wordt bij het einde van
het hockeyseizoen aan HC Kromme Rijn te Bunnik ingeleverd.
7. De materialen worden in persoon verstrekt en mogen niet worden geruild of overgedragen
zonder tussenkomst van de materiaalcommissie/keepersteam. Indien er binnen een team
geen vaste keeper, maar een roulatiesysteem van toepassing is, zal de uitlener altijd de lener
verantwoordelijk houden. Het is van belang dat lener daarom binnen het team goede
afspraken maakt met overige gebruikers. De lener zal in een dergelijk geval de coach zijn.
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Artikel 2 Aansprakelijkheid
De gebruik(st)ers zijn aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade anders dan veroorzaakt
door normale slijtage of overmacht.
2. De gebruikers dienen bij diefstal /verlies direct een proces-verbaal op te laten maken bij de
plaatselijke politie en een kopie hiervan te overhandigen aan de materiaalcommissie.
3. Bij diefstal/verlies of schade dient de gebruiker het keepersteam zo snel mogelijk te
informeren. De informatie dient schriftelijk en ondertekend te worden verzonden aan het
keepersteam via e-mail: keepersteam@hckrommerijn.nl, met daarin opgeschreven de
omstandigheden en de situatie waaronder het voorval heeft plaatsgevonden.
4. Indien de materialen in bruikleen zijn gegeven aan twee of meer personen samen, zijn zij
hoofdelijk verbonden tot teruggave en eventuele schadevergoeding. In voorkomend geval
ondertekenen beiden een bruikleenovereenkomst KEEPERSUITRUSTING.
1.

Artikel 3 Kosten en verhaal
Het is aan het keepersteam om te beoordelen of de verklaring genoemd in artikel 2.3 leidt
tot het in rekening brengen van herstelkosten aan de gebruiker.
2. Indien de verklaring in artikel 2.3, naar de beoordeling van de materiaalcommissie, leidt tot
herstelkosten door de gebruiker zullen deze kosten via de penningmeester van HC Kromme
Rijn worden geïncasseerd. De gebruiker zal hiervan vooraf schriftelijk of via e-mail van op de
hoogte worden gebracht.
3. Eenduidige herstelkosten zijn niet op te geven en variëren naarmate de professionaliteit van
het team toeneemt. Herstelkosten zullen naar redelijkheid worden vastgesteld waarbij
rekening wordt gehouden met eventuele bekende slijtage (zoals gemeld in artikel 1.3).
1.

Artikel 4 Klachtafhandeling
Indien de gebruiker het niet eens is met de beoordeling door de materiaalcommissie heeft
hij/zij de mogelijkheid hiertoe schriftelijk en gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het
bestuur van
HC Kromme Rijn.
2. Bezwaar dient schriftelijk per e-mail, te worden verstuurd, t.a.v. het bestuur van
HC Kromme Rijn, in afschrift aan de materiaalcommissie o.v.v. klacht herstelkosten.
3. Het bestuur zal, binnen vier weken na indiening van de klacht, gemotiveerd uitspraak doen
over de beoordeling.
4. Partijen in deze overeenkomst leggen zich neer bij het oordeel van het bestuur en verklaren
deze als bindend te zien.
1.
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Door ondertekening van dit document verklaart de gebruiker dat alle onderdelen van de verstrekte
keeperuitrusting, genoemd in het overzicht, in goede staat zijn ontvangen en geen schade vertonen.

Aldus opgemaakt en getekend te Bunnik op datum .........-.........-…………..
Gebruiker:
Naam:...............................................
Handtekening:
Vertegenwoordiger:
Naam:...............................................
Handtekening:

Namens Hockey Club Kromme Rijn, het keepersteam :
Naam: ……………….
Handtekening:
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Informatieblad gebruik en onderhoud keepersmateriaal
In dit informatieblad staan een aantal tips over de wijze waarop binnen HC Kromme RIjn omgegaan
dient te worden met de keepermaterialen, hoe ze gedragen en hoe ze verzorgd moeten worden.
De helm: : De meeste jeugdteams hebben een “one-size-fits-all” helm. Hierop kan alleen het
elastiek strakker gezet worden om de helm beter te laten passen. Mocht de helm
desondanks niet goed zitten dan kan dmv een bandana of een zakdoek op het hoofd de
helm passend gemaakt worden.
Zorg ervoor dat de schroeven regelmatig aangedraaid worden, zodat
men niet tijdens een wedstrijd merkt dat er een schroef mist. Dit komt altijd ongelegen.
De helm zit goed als hij niet voor de ogen kan zakken. De helm “klemt” dan op de kruin
én de kin. Maak na de wedstrijd altijd de elastieken los zodat de rek hier niet uit gaat.
Bodyprotector: Deze is simpel instelbaar d.m.v. de banden op de rug. Zorg er voor dat de
bodyprotector tegen de hals aansluit, zoals een T-shirt normaal gesproken ook sluit. De
bodyprotector moet over of boven de rand van de broek komen. In verband met de veiligheid dient
je altijd een shirt of jas over de bodyprotector te dragen.
Kickers (klompen): Eén van de meest aan slijtage onderhevige delen zijn de klompen. Is het niet dat
de riempjes snel slijten dan wel de onderzijde van de klomp. Klompen hebben geen links of rechts.
Het maakt dus niet uit welke voet je welke klomp aantrekt. Het is verstandig zo veel mogelijk te
wisselen (welke klomp aan welke voet). Hierdoor is er een gelijkmatiger slijtage.
Bij het aantrekken van de klomp dienen de riempjes voorop slippend los te zitten, nadat de voet erin
zit en de achterste hielriem vastzit, kan deze weer aangetrokken en vastgezet worden. Bij een vaste
keeper kunnen de voorste riempjes, als deze eenmaal goed zitten, vast blijven.
Let op dat de klomp niet te hoog boven de grond komt te zitten, zodat de bal eronder kan schieten
en de voet alsnog geblesseerd raakt. Ook hier dienen de riempjes dusdanig aangetrokken te worden
dat de klomp niet van de voet afschiet maar ook de voet niet afklemt of in het foam snijdt.

Let op dat de gespen van de voorste riempjes niet onder de zool zitten. Dit is te
voorkomen door de hielriempjes buiten de voorste riempjes te bevestigen, de gespen
blijven dan achter de hielriempjes haken waardoor ze niet onder de voet kunnen komen Doe de
tong van de klompen nooit voor de legguards, hierdoor breken deze zeer snel af.
Laat de materiaalcommissie op tijd weten als de riempjes door slijtage hun einde naderen. Zij kunnen
dan tijdig een nieuw setje riempjes verzorgen. Bewaar de klomp in gesloten toestand (riempjes
aangetrokken) in de tas, om te voorkomen dat de riempjes kwijtraken en te zorgen dat de klomp in
vorm blijft. Let op dat het riempje niet gedraaid onder de zool zit, dan slijt het nog sneller.
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Handschoenen: Deze lijken voor zich te spreken, de linkerhandschoen is de stophandschoen, de
rechterhandschoen is de stickhandschoen. Zeker bij de kleinsten worden de handschoenen nogal
eens terzijde gelegd, omdat je met de linkerhandschoen de stick niet kan vasthouden. Dat klopt! De
stick wordt alleen in de rechterhand vastgehouden! Met de linkerhandschoen kan men dus hoge(re)
ballen keren.
Legguards: Met riempjes of banden worden de Legguards achter op de kuit vastgemaakt. Zorg er
voor dat ze niet te strak zitten, maar wel dusdanig vast dat ze niet gaan draaien. Legguards hebben
een rechter- en linkeruitvoering. Om te voorkomen dat de ballen tegen de binnenkant van het been
geslagen worden zit daar een “bescherm-flap” naar binnen gebogen (of kan je naar binnen buigen).
De Legguards zitten dus goed als de “bescherm-flap” aan de binnenkant van de benen zitten en de
uistekende flap aan de buitenkant!
De broek en toque: (Vanaf de D-jeugd zit er geen broek of tock in de tas)
Check regelmatig of de beschermende platen op hun plaats zitten. Doe als je de broek aantrekt
altijd je schoenen uit. Als je met je schoenen inde zakken van de padding blijft hangen scheurt
deze uit. Met een ceintuur en de vetersluiting dient de broek op zijn plaats te blijven zitten...
De Tas: De tas is voor keeperspullen en dus geen opslagplaats voor ballen, kleding,
schoenen, sticks, EHBO-dozen, etc. Ga niet proppen om alles in je tas te krijgen, dit is
slecht voor zowel de tas als de keeperspullen. Haal natte keepers spullen uit de tas om te drogen.
Ga nooit op de tas zitten. De keepers spullen in de tas kunnen dan beschadigen of uit vorm raken.
Laat je tas open als je thuis bent of, nog beter, haal alles er uit. Zorg dat de tas nooit onbeheerd
achtergelaten word,
Het onderhoud: Zie ook: Alles wat je moet weten over keepen bij HC Kromme Rijn en of
informatieblad gebruik en onderhoud keepersmateriaal .
Check de spullen regelmatig op slijtage! Een manco (slijtage) of schade dient direct te worden
gemeld aan de materiaalcommissie. Laat spullen niet nat in een tas liggen tot de volgende wedstrijd.
Daar gaat de kwaliteit heel snel mee achteruit en de geur wordt er ook niet beter van!
Was de keepermaterialen regelmatig met water en een lekker geurende zeep (shampoo). Controleer
je helmschroefjes en draai ze aan. Leg je spullen niet op een hete kachel om ze te drogen. Gebruik
geen tape of andere lapmiddelen om een permanente oplossing voor een mankement of schade te
bieden. Verzorg de spullen alsof ze van je zelf zijn.
Voor vragen en opmerkingen over de keeperuitrusting of het melden van manco’s of schade, kan je
terecht bij het keepersteam :
E-mail: keepersteam@hckrommerijn.nl
Succes en veel plezier met keepen
Het Keepersteam HC Kromme Rijn
Yessica en Marco
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