
Overeenkomst en voorwaarden teams m.b.t. leasekleding van de CKV Oranje Wit 

Oranje Wit teams  

 
In dit document zijn de voorwaarden opgenomen, die gelden voor de spelers/speelsters van de 

teams Oranje Wit. Verder in dit document worden spelers/speelsters van de teams Oranje Wit 

genoemd als bruiklener. 

 
De bruiklener krijgt een kledingset, bestaande uit:: 

- één wedstrijdshirt bedrukt met Oranje Wit logo, sponsoring en evt. nummering 

- één inschietshirt bedrukt met Oranje Wit logo, sponsoring en evt. nummering 

- één broek/rok bedrukt met Oranje Wit logo 

1. De volledige kledingset is en blijft eigendom van Oranje Wit. 
2. De bruiklener tekent bij het uitreiken van de set voor ontvangst in goede staat. 
3. De bruiklener is verantwoordelijk om de set in goede staat te onderhouden. 
4. De kledingset mag alleen worden gebruikt bij officiële wedstrijden.  
5. Het inschietshirt dient uniform te worden gedragen voor aanvang van elke wedstrijd.  
6. Inschietshirt dient tevens als reserveshirt bij uitwedstrijden waarvan de thuisspelende vereniging speelt in een 

shirt met dezelfde kleur. 
7. Onderling ruilen van de kleding dient in overleg met de kledingcommissie te gebeuren. 
8. Bij verlies en /of beschadiging van één of meerdere onderdelen is de bruiklener verplicht de kledingcommissie 

z.s.m. te informeren, doch uiterlijk binnen 7 dagen. Niet op eigen initiatief (laten) repareren i.v.m. garantie. 
De kosten hiervan worden aan bruiklener doorberekend. 

9. Wasvoorschrift leverancier:  kleding wassen op 30 graden en niet drogen in de wasdroger!! 
10. Indien van toepassing, dient bij elke wisseling van een nieuwe kledinglijn de complete set ingeleverd te worden, 

in ruil hiervoor ontvangt men de nieuwe set, volgens de dan geldende voorwaarden. 
11. Bij het wijzigen van de maat, kan (een deel van) de set worden omgeruild voor een nieuwe (deel)set. De regel 

genoemd in punt 8 is dan niet van toepassing. Het onderdeel dient wel in goede staat te worden ingeleverd. 
12. Mocht een bruiklener wisselen van selectieteam naar niet-selectieteam of v.v. dan tekent men een nieuwe 

overeenkomst en voorwaardenformulier. 
13. Het borgbedrag voor deze set bedraagt € 35,00. Het verschil (t.o.v. de huidige borg) wordt automatisch 

geïncasseerd. 

 
De bedragen voor het vervangen van kleding: 
 

▪ Wedstrijdshirt met Oranje Wit logo/evt. nummering en sponsoring  €  20, - 
▪ Inschietshirt met Oranje Wit logo?evt. nummering en sponsoring  €  20, - 
▪ Oranje Wit broek met logo       €  10, -  
▪ Oranje Wit rok met logo       €  15,- 

 

 

VERKLARING ONTVANGST LEASEKLEDING C.K.V. ORANJE WIT 

Hierbij verklaart ondergetekende de kledingset als in de voorwaarden omschreven te hebben 
ontvangen. 
Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat hiermee akkoord 
 
Dordrecht,           Datum  :       __________________ 
 
Naam:       
 
 
 
Handtekening bruiklener:   Namens Oranje Wit:  
 
       R. van Dijk 
 


