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Inleiding
Surfclub Ter Aar kent al een aantal jaren een uitleen regeling met bijbehorend
regelement. Dit uitlenen was bedoeld voor STA leden die geen eigen materiaal
bezitten en voor het gebruik van materiaal tijdens de lessen en club wedstrijden een
jaarlijks bedrag betalen van minimaal €125,- .
Om het uitlenen van materiaal aan leden die dit jaarlijks bedrag niet betalen mogelijk
te maken was het noodzakelijk om de regeling aan te passen.
Tevens is er een aanpassing gemaakt voor het uitlenen voor langere periode tot max
7 dagen. Dit maximum is ingesteld om er voor te zorgen dat het materiaal zoveel
mogelijk beschikbaar blijft tijdens de les en trainingsavonden. In de situaties dat deze
regeling niet voorziet zal het bestuur per geval een passende oplossing proberen te
vinden.
Het uitlenen is bedoeld voor deelname aan wedstrijden en BT trainingen en niet voor
gebruik voor een kortere of langere vakantie-periode.
Letop: Het uitlenen van surfmateriaal gebeurd op eigen risico. Schade, verlies of
diefstal zal verhaald worden op de lener. De club is hiervoor niet verzekerd.

Overzicht
STA leden die een jaarlijks bedrag voor surfmateriaal gebruik betalen.
BT setje (board plus
Tuigage of BT Board
tuigage)
Één dag
€15,€10,Twee dagen
€25,€20,Drie tot max 7 dagen
€70,€50,STA leden die géén jaarlijks bedrag voor surfmateriaal gebruik betalen.
BT setje (board plus
Tuigage of BT Board
tuigage)
Één dag
€25,€20,Twee dagen
€40,€30,Drie tot max 7 dagen
€100,€70,-

Een overzicht van de uitgangspunten staat op de volgende bladzijde.
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Uitgangspunten uitlenen BT clubmateriaal
1)
Er kan gebruik gemaakt worden van clubmateriaal tijdens de lessen en wedstrijden
en evenementen georganiseerd door of bij Surfclub Ter Aar. Hiervoor betaalt een eerste
jaarslid van Surfclub Ter Aar € 125 per lesseizoen. In het 2e jaar zijn de kosten € 150, voor
het 3e jaar € 175 en voor het 4e jaar (of langer) € 200.
Aspirant leden betalen € 125 welk bedrag lidmaatschap als ook het geld voor surfmateriaal
bevat.
2)
Voor clubleden die wel een eigen plank hebben maar niet alle zeilmaten, bestaat er
de mogelijkheid om gebruiksabonnement af te nemen voor tuigage. Hiervoor betaal je het
eerste jaar €75. In het 2e jaar €100, het 3e jaar €125 en voor het 4e jaar (of langer) €150.
3)
Een lid kan ook buiten de lessen en evenementen van de surfclub gebruik maken van
clubmateriaal. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, BT trainingen of andere evenementen binnen
Nederland maar niet voor gebruik voor een kortere of langere vakantie-periode.
Hiervoor dient men een aanvraag in waarin een uitlever- en inname datum wordt
afgesproken. Het materiaal dient voor de eerstkomende trainingsavond/ wedstrijd weer
ingeleverd te zijn, tenzij anders afgesproken met de verantwoordelijke uitlener.
4)
Leden die gebruik maken van lesmateriaal zoals bedoeld onder punt 1 kunnen gratis
gebruikmaken van dit materiaal tijdens de door de club georganiseerde wedstrijden en
evenementen. Voor de overige wedstrijden en evenementen wordt een vergoeding gevraagd
zoals vermeld in punt 4.
5)
Voor het gebruik van clubmateriaal als onder punt 2 en 3 omschreven, wordt een
vergoeding gevraagd zoals opgenomen in het overzicht tabel hierboven. Er is onderscheid
gemaakt tussen STA leden die wel voor een surfseizoen geld betalen voor club surfmateriaal
en de leden die dat niet doen.
6)
Onder BT board wordt verstaan een BT 293 OD board bestaande uit het board,
zwaard, en één vin (met inbus rvs bout en ring). Onder Tuigage wordt verstaan één zeilzak,
één mast, één zeil, één mastverlenger, één giek en één diabolo. Onder BT setje wordt
verstaan een BT 293 OD board en één compleet tuigage.
7)
Indien het surfmateriaal niet binnen de afgesproken uitleenperiode is ingeleverd, dan
worden de bedragen, onder punt 3 & 4 genoemd, voor de extra dagen in rekening gebracht.
8)
De gebruiker van geleend surfmateriaal zal voor ontstane schade, verlies of diefstal
aansprakelijk gesteld worden. Surfclub Ter Aar is hiervoor niet verzekerd. Door het
ondertekenen van het formulier door de lener van surfmateriaal wordt met deze
aansprakelijkheid ingestemd.
9)
Surfclub Ter Aar behoud zich het recht voor deze regels naar eigen inzicht vooraf
gaande van de uitleen periode te veranderen.
Het Bestuur van Surfclub Ter Aar

