
                                                

                                                                                                                         
 

Bruikleenovereenkomst transponder shorttrack       
 
Naam:       Mobiel nummer: +31   
 
Email adres:      Vereniging:     
 
Onder de volgende voorwaarden stelt de KNSB de transponders ter beschikking aan de shorttrack deelnemer 
KNSB Cup voor seizoen 2020-2021.  
De bruikleenperiode gaat in bij ondertekening van deze overeenkomst en loopt door tot en met KNSB Cup 5. 
Tot het moment van inlevering van de transponders in een goede staat, blijven de voorwaarden van deze 
bruikleenovereenkomst van kracht.  
 

• De transponders blijven eigendom van de KNSB. Bij uitreiking van de transponder(s) wordt door 
de deelnemer € 20,00 borg betaald. 

• De transponders worden gedragen tijdens KNSB Cup wedstrijden. Deze mogen niet worden 
uitgeleend of aan derden ter beschikking gesteld.  

• Gedurende de bruikleenperiode is de gebruiker / ouder (<16 jaar) verantwoordelijk voor de 
transponders. 

• De transponders mogen uitsluitend gebruikt worden tijdens KNSB Cup wedstrijden en bij shorttrack 
trainingen, nadat de bruikleenovereenkomst ondertekend is. 

• De transponders dienen in goede staat te worden ingeleverd na afloop van KNSB Cup 5; de borg 
wordt dan terug betaald. 

• Bij verhindering op KNSB Cup 5 mag de coach van de deelnemer de transponder inleveren.  

• In alle andere gevallen of direct zodra een rijder niet meer deelneemt aan de KNSB Cup, moet de 
transponder bij uitzondering aangetekend verstuurd worden naar de secretaris van de Sectie voor 
12 februari 2021. Hiervan dient de Sectie ST, vooraf per e-mail naar secretarisSBST@knsb.nl, op de 
hoogte gesteld te worden, en zal in reply de e-mail het verzendadres worden verstrekt.  

• Mocht de transponders niet ingeleverd zijn voor 12 februari 2021, dan worden naast het vervallen 
van de borg, eveneens de transponders in rekening gebracht ter waarde van € 50,-- per 
transponder (ergo: bij verlies van 2 transponders is 2 maal 50 euro + 20 euro borg verschuldigd).  

 
Datum : .…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats : .…………………………………………………………………………………………………………... 
 
KNSB cup deelnemer  Naam ouder/verzorger (indien < 16 jaar)  Namens Sectie: 
 
 
…………………………………  …………………………………    ………………………………… 
 
 
Handtekening   Handtekening     Handtekening 
 
.………………………………..  ………………………………….    …………………………………. 
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