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HUURVOORWAARDEN SKEELERS 

 
 

Deze huurovereenkomst wordt afgesloten voor een jaar, beginnend op aangegeven datum. 
De jaarlijkse huurprijs voor de schoenen en frame bedraagt vijftig euro (€ 50). De wielen 
dienen apart aangekocht te worden en kosten vijftig euro (50€)  

Er dient eveneens een eenmalige waarborg van honderd euro (€ 100) te worden betaald. 
 

• De huurprijs, de aankoop van de wielen en de waarborg worden contant/overschrijving betaald 
op het moment dat de overeenkomst wordt ondertekend. De ondertekende overeenkomst 
geldt als bewijs voor afgifte van de waarborg. 

 

• Na het verstrijken van de jaarlijkse huurovereenkomst wordt het gehuurde materiaal terug 
bezorgd aan het verantwoordelijke bestuurslid of wordt een nieuwe huurovereenkomst 
afgesloten. 

 

• Bij het stopzetten van de huurovereenkomst wordt de waarborg terugbetaald aan de huurder op 
voorwaarde dat het ontleende materiaal in goede staat wordt terugbezorgd. Schade ten gevolge 
van een normaal gebruik (natuurlijke slijtage, gebeurlijke valpartijen) wordt niet verhaald op de 
huurder. Enkel schade door moedwillig opzet, gebrekkig onderhoud, ontlening aan derden, 
verliesof ontvreemding wordt ten laste van de huurder gelegd. Ter compensatie van dergelijke 
schade zal de hele waarborg of een deel ervan worden aangesproken. De raad van beheer van 
Rolschaats en Skeeler Club Tienen behoudt zich het recht voor de schade ten laste van de 
huurder en het bedrag ter compensatie vast te stellen. Het bedrag van de compensatie voor 
schade ten laste van de huurder kan echter nooit meer dan het bedrag van de waarborg 
bedragen. 

 

• De huurder staat gedurende de loop van het huurcontract zelf in voor het regelmatige onderhoud 
van het ontleende materiaal (zie tips). 

 
Tips voor het onderhoud en gebruik van de gehuurde skeelers 

 

1. Kuis regelmatig de kogellagers. 

Ten minste om de twee maanden schroef je de wielen los, haal je de kogellagers uit de 
wielen en stop je deze in een potje met petroleum of white spirit. 
Door te roeren of te schudden haal je vuil en zand weg van de kogellagers. 
Vervolgens smeer je ze met fijne olie (naaimachine olie) 
Aarzel niet om advies te vragen aan één van de competitieleden !!! 

2. Gebruik bij het onderhoud een inbussleuteltje of Torxsleuteltje. 

3.  Controleer regelmatig of de schroeven die het frame aan de schoen bevestigen nog voldoende 
vast zitten. Dit is ook belangrijk voor je eigen veiligheid ! 

4. Rijd nooit op een nat wegdek ! 

De inwerking van vocht is nefast voor je kogellagers, het zal je uren poetswerk vragen om 
te voorkomen dat je kogellagers vastroesten ! 

5. Zorg steeds dat de zijkanten van de schoenen voorzien zijn van tape. 

Dit zal ze beschermen bij een valpartij. Je schoenen zullen ingetapet zijn bij het 
ontlenen. 

6. Bewaar je skeelers na het trainen nooit in een gesloten sportzak. 

De binnenkant van de schoenen moet kunnen verluchten, zoniet zullen ze sneller 

mailto:secretariaat@rsc-tienen.be
http://www.rsc-tienen.be/


scheuren. 
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