
 

  (versie 26-01-2022) 

Gebruikersovereenkomst 
 

De ondergetekenden: 

 

N.R.V. De Meije, Postbus 56, 2421 AB Nieuwkoop hierna te noemen “de Meije” 

 

en 

 

………………………….., hierna te noemen “gebruiker”, 

 

Verklaren te zijn overeengekomen dat de Meije aan gebruiker de ………………… inclusief ……. sets riemen 

ter beschikking stelt 

 

Dit volgens de volgende condities: 

 

1. Deze gebruikersovereenkomst begint op ………………….. en eindigt op …………………….  

2. De gebruiker wordt het materiaal ter beschikking gesteld op de botenloods van de Meije. 

3. De gebruikersvergoeding bedraagt €7,50 per persoon voor 1 dag en wordt voor vertrek contant 

betaald. Voor meerdere dagen is de vergoeding EUR 10,00 per persoon per dag. 

4. Ten tijde van de gebruiksperiode is/zijn de bo(o)t(en) inclusief riemen verzekerd middels de 

vlootpolis van de Meije.  

5 De gebruiker verklaart bij ondertekening dat de deelnemende roeiers en stuurlieden voldoende roei-

ervaring hebben om het uitgeleende materiaal kundig en zorgvuldig te kunnen gebruiken om schade 

te voorkomen.  

6 De bo(o)t(en) en riemen word(t)(en) na afloop van de gebruiksperiode schoon, en in dezelfde staat als 

het moment van uitlenen, op de loods terugbracht bij een vertegenwoordiger van de Meije. 

7 De bo(o)t(en) lig(t)gen tijdens meerdaagse roeitochten in de botenloods van de Meije.  

8 Het vastleggen van een boot onderweg dient zodanig te geschieden dat de boot niet kan beschadigen. 

9 Schades worden direct aan de contactpersoon bij de Meije gemeld.  

10 In geval van schade dient het eigen risico ad € 225,- en een eventuele vergoeding voor het deel dat de 

verzekeringspremie verhoogd wordt, door de gebruiker te worden voldaan. 

11 Kleine schades worden in eigen beheer door de materiaalcommissie van de Meije gerepareerd. De 

kosten hiervoor worden aan de gebruiker doorberekend.  Grote schades worden door een door de 

Meije aan te wijzen gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.  

12 De Meije is niet aansprakelijk voor letsel bij personen of schade aan goederen van de gebruiker. 

13 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing 

 

Aldus overeengekomen te Nieuwkoop,    Datum  ………………… 

 

       

N.R.V. Roeivereniging De Meije     Gebruiker 

 

………………………… 

 

Handtekening 

 

 

Arie van Reeuwijk      ………………………… 

    

Mobiel nr 06-1527 7603      Mobiel nr ……………..  

    

      


