Leenovereenkomst duikmateriaal KLM Flying Divers
Als meerjarig lid van de KLM Flying Divers duikvereniging kun je, voor persoonlijk gebruik, diverse
duikmaterialen lenen van de KFD.
1. Kosten
Voor het lenen van een complete of gedeelte van een duikset (fles, trimvest, automaat) voor een
periode langer dan 3 weken een borg van € 100,-- gevraagd. De set kan voor maximaal 2 maanden
aaneengesloten worden geleend.
Bij het lenen voor een kortere periode bijvoorbeeld een weekend tot 3 weken wordt er geen borg
gehanteerd.
NB, zodra de afgesproken leentermijn overschreden wordt, verwordt de leenovereenkomst een
verhuurovereenkomst met bijbehorende kosten!
Eventuele extra kosten voor herstel of verlies worden in rekening gebracht en/of via de borg verrekend.
Bij verlies van het geleende materiaal wordt de vervangingswaarde door de vereniging bepaald op basis
van marktconforme nieuwprijzen.
2. Te volgen route
Indien je duikmateriaal wilt lenen, voer dan onderstaande stappen uit:
1.
2.
3.
4.

Neem contact op met de materiaal coördinator om eea te bespreken en af te stemmen.
Maak duidelijke afspraken over de leentermijn. (zie NB bij kosten)
Vul het leenformulier in.
Indien borg van toepassing stuur je ook een email naar: materiaal@flyingdivers.nl met een CC naar
penningmeester@flyingdivers.nl en vermeld daarin je naam, welk materiaal je wilt lenen en voor
hoelang.
5. Maak de verschuldigde borggelden over:
– op rekening NL49 INGB 0000 860498 t.n.v. KLM Flying Divers
– onder vermelding van “Borg duikmateriaal” en je naam

3. Beëindiging
Bij het beëindigen van het lenen neem je contact op met de materiaal coördinator. Bij inlevering
beoordeelt de materiaal coördinator en/of controleur of er kosten moeten worden gemaakt voor
herstel en/of verlies van de materialen. Reguliere slijtage valt niet onder schade.
De materiaal coördinator stuurt vervolgens een email naar de penningmeester (met een CC naar jou)
waarin wordt aangegeven welk materiaal is terug ontvangen en of er nog kosten gemaakt moeten
worden voor herstel en/of verlies. Wanneer dergelijke kosten bekend zijn, zal de penningmeester dit
bedrag verrekenen met de borg en zal deze het verschil terugstorten of innen.
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Algemene voorwaarden.
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7

Art 8
Art 9
Art 10.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de materialen.
Verhuur aan, dan wel het in bruikleen geven van de duikuitrusting aan derden is niet toegestaan.
Vullen van de duikfles moet door de gebruiker zelf worden verzorgd. De kosten hiervoor kunnen niet
worden verhaald op de duikvereniging en zijn voor rekening van de gebruiker.
De duikflessen mogen alleen gebruikt worden voor perslucht bestemd voor ademlucht tot een druk
waarvoor de fles is ontworpen.
Reparaties aan het duikmateriaal mogen alleen door de duikvereniging worden uitgevoerd, tenzij dit in
overleg met de materiaal coördinator anders is overeengekomen.
De materiaal coördinator is gemachtigd om namens het bestuur vast te stellen welke extra reparaties
uitgevoerd moeten worden bij retournering van het materiaal.
Schade of gebreken aan het duikmateriaal moet zo spoedig mogelijk worden gemeld. Melding van
schade gaat bij voorkeur via een email bericht aan materiaal@flyingdivers.nl. Gebreken kunnen,
eventueel telefonisch, worden besproken.
Het materiaal kan eerder dan overeengekomen periode worden geretourneerd. Overschrijding van de
vooraf afgesproken is zonder overleg niet toegestaan.
Indien de leenovereenkomst over gaat in een huurovereenkomst zoals benoemd op blz 1, dan wordt een
huurbedrag a 10% van de nieuwwaarde per week gehanteerd.
De duikvereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel welke is ontstaan als gevolg van
het gebruik van het materiaal.

Specificatie geleend duikmateriaal
Omschrijving

Type-serie nr

Start periode

Wordt uitgeleend aan: ___________________________________________

Eind periode

Datum:_____________

Handtekening gebruiker

Handtekening Materiaal coördinator

_______________

_______________________________

_________

 Origineel voor gebruiker

 Kopie voor KLM Flying Divers
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