KLEDING SENIOREN (uitsluitend van toepassing voor de REN club)
Afspraken die gelden na het in ontvangst nemen van de kleding:
1. “De vereniging streeft er naar om ten minste 1 keer per jaar een kledingpasmogelijkheid te organiseren”.
2. Indien niet op die datum kleding wordt gepast en besteld, kunnen wij niet garanderen dat er een kledingpakket
beschikbaar is in de juiste maat!
3. Alle leden van RTC De Hoekse Renners (ook niet-licentiehouders) kunnen naast de pakketten ook voor eigen
rekening kleding bijbestellen, dit zal alleen mogelijk zijn tijdens de winterbestelling van de kleding.
4. Ouders die meetrainen kunnen in overleg met het bestuur onder dezelfde voorwaarden het kledingpakket
bestellen.
5. RTC De Hoekse Renners zal alleen het shirt korte mouw, de koersbroek en het zomerjack op voorraad nemen, alle
overige items zijn dus alleen op bestelling (eenmalig) in de winter verkrijgbaar.
6. Niet-betaalde kleding wordt niet meegegeven, vooruit betalen of gepast contant betalen bij ophalen!
7. Bestelde kleding kan in principe niet worden teruggegeven of worden geruild als er bijvoorbeeld een verkeerde
maat is opgegeven of men is gestopt met fietsen.
8. De kleding blijft het volledige jaar eigendom van de DHR. Na het betreffende jaar en bij goed gedrag en nakoming
afspraken behorend bij het lidmaatschap zal de kleding (stilzwijgend) overgaan in eigendom. Het bestuur behoudt
zich het recht voor om als sanctie bij misdragingen de kleding terug te vorderen.
9. Indien binnen het jaar wordt besloten de club te verlaten en de licentie bij een andere vereniging voort te zetten
dan moet de kleding verplicht weer worden ingeleverd. De eigen bijdrage zal dan ook niet worden terugbetaald.
10. Beschadigde of versleten kleding kan voor eigen rekening worden vervangen.
11. Beschadigde kleding door een valpartij van een renner/renster in een wedstrijd waarin hij/zij DHR
vertegenwoordigd (bijvoorbeeld nationale wedstrijden kunnen gratis worden vervangen na inlevering kapotte
kleding met een maximum van 2 items per jaar per renner (zolang de voorraad strekt).
12. Renners en rensters die de sponsorkleding in ontvangst nemen, verplichten zich om tijdens trainingen en
wedstrijden gebruik te maken van de verstrekte kleding. Dit is zowel vanuit de KNWU als vanuit onze club een
voorwaarde.
13. Indien er een ploegenvoorstelling wordt georganiseerd is aanwezigheid verplicht.
14. Voorwaarde voor levering van de sponsorkledingpakket is dat de contributie en eigen bijdrage betaald is en men
in het bezit is van een geldige KNWU licentie op naam van DHR.
15. Je licentie moet je zelf direct met de KNWU regelen (www.knwu.nl). De penningmeester zal je licentie pas
vrijgeven, nadat je contributie en eigen kledingbijdrage ontvangen is.
16. Het bestuur beoordeelt te allen tijde of er in speciale situaties van bovenstaande regels mag worden afgeweken.

