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           Datum: …………… 

Naam  : Boogsport Vlaanderen vzw 
Adres  : Vorselaarsebaan 60 
    2200 Herentals 
Telefoon : 014/86 93 87 
E-mail  : info@boogsport.vlaanderen 
 

Overeenkomst voor het huren van uitleenmateriaal zoals hieronder beschreven tussen Boogsport 
Vlaanderen VZW en:  
 

Naam  : ………………………………….. 
Adres  : ………………………………….. 
    ………………………………….. 
Telefoon/fax : ………………………………….. 
E-mail  : ………………………………….. 
Rekeningnr. : ………………………………….. 
 

Het volgende uitleenmateriaal, zoals beschreven in pagina 2 van de overeenkomst, zal voor volgende 
dagen “effectief” gehuurd worden:  
 

Datum  : …………….. tot en met ………………  
 

De waarborg van €500 dient ten laatste 14 dagen voor de effectieve gebruiksdatum overgeschreven 
te worden op het rekeningnummer van Boogsport Vlaanderen BE87 0682 0513 2694 met als 
vermelding: (Huur uitleenmateriaal – Naam huurder) 
 

Het bedrag van de factuur is gelijk aan de huurprijs, plus eventuele schadevergoeding. De factuur wordt 
verrekend met de waarborg en het mogelijke restbedrag zal binnen de 30 dagen overgeschreven 
worden aan de huurder. Indien de waarborg onvoldoende blijkt te zijn, zal een factuur met het 
resterende bedrag opgemaakt worden. Deze factuur dient betaald te worden ten laatste 30 dagen na 
factuurdatum op het rekeningnummer van de Handboogliga: BE87 0682 0513 2694.  
 

De huurder, zoals hierboven vernoemd verklaart hiermee akkoord te gaan met de huurovereenkomst, 
de algemene voorwaarden en richtlijnen over het huren van het uitleenmateriaal.  

 
Voor Boogsport Vlaanderen vzw:     Voor de huurder:  
 

Naam: Johan Wolles      Naam: ……………………….. 
 

Handtekening:       Handtekening: ………………………… 
(Gelezen en goedgekeurd + handtekening)      (Gelezen en goedgekeurd + handtekening) 
 

  

http://www.boogsport.vlaanderen/
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In de huurovereenkomst zijn volgende zaken opgenomen:  
 
 

 
Omschrijving    Aantal   Prijs per eenheid  Totaal 
 

 
Aanhangwagen met    …….. dagen  €50/dag   ….. €  
Initiatiemateriaal 
 
Transportkosten    …….  km  €0,36/km   ….. €  
 
Transporturen (min. 2u)  ……. uur  €35/uur   ….. €  
 
 

 
Totale Huurprijs           €     
 

 
 
Ophalen en afleveren:  
Voor het ophalen en afleveren van het uitleenmateriaal neemt de huurder contact op met de 
verantwoordelijke van de uitleendienst.  
 

Naam  : ……………………………….. 
Telefoon/fax : ……………………………….. 
E-mail  : ………………………………… 
 

Met deze persoon zal de plaats, uur en datum voor het ophalen en afleveren van het uitleenmateriaal 
vastgelegd worden. Gelieve minstens 14 dagen voor de gebruiksdatum deze persoon te contacteren.  
 

http://www.boogsport.vlaanderen/

