ANTWERP SPARTANS
Huur Helm / Pads
Teammanager of Coach: ………………………………………..
Team:

U-16

U-19

Seniors

Voornaam:

………………………………………………………………………………………

Achternaam:

……….………………………………………………………………………………

Datum Start :

……/………/………

Datum Stop :

……/………/………

Helm / Pads
Helm:

Small ……; Medium ……; Large……. ; XL …….. ; XXL ……..; XXXL ……….

Pads:

Small ……; Medium ……; Large……. ; XL …….. ; XXL ……..; XXXL ……….

Jersey:

Small ……; Medium ……; Large……. ; XL …….. ; XXL ……..; XXXL ……….

Huur Reglement
Het gehuurde materiaal is eigendom van de Antwerp Spartans American
football club gelieve dit met respect te behandelen.
Bij verlies en moedwillige beschadigingen van het gehuurde materiaal zal de
club genoodzaakt zijn om een vergoeding te vragen. En deze vergoeding komt
overeen met de nieuwe waarde van het materiaal .
Bij moedwillige beschadigingen word het uitlenen direct beindigt zonder terug
betaling van de huurgelden.
De huurder zal al het gehuurde materiaal in dezelfde staat teruggeven zoals bij
aanvang van de huur periode . Doet hij dit niet, dan hebben wij recht om een
vergoeding te vragen .
De huur diend elke maand betaald te worden . De eerste van de maand .
Bij wanbetalingen wordt de huur stop gezet
Daarna kan alleen via Domicilering gehuurd worden .

Naam en handtekening Speler / Ouder / Voogd
……………………………………………..……………………………………………..………………

ANTWERP SPARTANS
Geachte speler
Hierbij bezorgen wij u de factuur voor de huur van het materiaal dat u bij ons heeft geleend .
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om deze betaling op de eerste dag van de maand te
betalen zodat wij zeker zijn van een constante betaling .
Zodat wij niet hoeven over te gaan tot domiciliering of tot invordering van de geleende
goederen.
Wij raden u aan om een bestendige opdracht te maken voor deze huurgelden .
Uw Mededeling is

huurgeld – “naam Speler ” – “Team U ” - helm en / of schouderpads.

Met Sportieve groeten
Het bestuur
Antwerp Spartans American Football Team

