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ALGEMENE VOORWAARDEN: 

1. Voor elke uitlening moet een formulier ingevuld worden en terugbezorgd worden aan 

Squash Vlaanderen (SQV@squashvlaanderen.be). Elke reservatie wordt bevestigd door 

Squash Vlaanderen. Indien niet, is de reservatie niet in orde. 

2. Het materiaal moet worden afgehaald en terugbezorgd op het secretariaat van Squash 

Vlaanderen (Vorselaarsebaan 62, 2200 Herentals) na afspraak en dit tijdens de kantooruren 

(op maandag, dinsdag, donderdag van 9u30-16u00 en op woensdag en vrijdag van 9u30 tot 

12u). De opblaasbare courts moeten met minstens 2 personen opgehaald worden. Het 

gewicht van 1 court is 90kg. 

3. Uitlenen en huren van het materiaal kan enkel door scholen, leden of clubs aangesloten bij 

Squash Vlaanderen. Andere organisaties die gebruik willen maken van het materiaal 

informeren zich eerst bij het secretariaat van Squash Vlaanderen. Elke aanvraag wordt 

individueel bekeken.  

4. Het materiaal wordt voor een maximum van 7 dagen uitgeleend. Het materiaal kan steeds 

een dag op voorhand afgehaald worden en de dag na de activiteit teruggebracht worden.  

5. De data die overeengekomen worden voor het afhalen en terugbezorgen van het materiaal 

moeten gerespecteerd worden zodat de volgende huurders hun materiaal tijdig kunnen 

komen afhalen. Indien het materiaal later dan de afgesproken datum worden teruggebracht, 

wordt er een boete van 30 euro per dag van de huurwaarborg afgehouden. 

6. De kostprijs voor het huren van de opblaasbare minisquashcourts bedraagt 30 

euro/dag/court. De prijs voor de walls bedraagt 20 euro/dag/court. Deze huurprijs geldt 

enkel voor scholen en gemeentes. Het bijhorende materiaal is gratis. 

7. Voor al het materiaal wordt er een huurwaarborg gevraagd. De waarborg per stuk kan je 

terugvinden op het document “Reservatie materiaal”. Deze waarborg dient tijdig gestort te 

worden op het rekeningnummer  BE13 3350 5105 0439 met referentie “huur materiaal + 

huurder” of cash betaald te worden bij afhaling van het materiaal. In geval van storting, 

gelieve het betalingsbewijs mee te brengen.  

8. Het materiaal wordt gecontroleerd bij teruggave, waarna de waarborg binnen de 5 

werkdagen wordt teruggestort of terugbetaald. 

9. Bij verschillende aanvragen voor hetzelfde materiaal en binnen dezelfde periode, zal er 

voorrang verleend worden aan de ontlener die als eerste zijn reservatieformulier heeft 

ingevuld.  
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10. In geval van schade of verlies van het materiaal worden de herstellingskosten afgehouden 

van de waarborg. Indien de kost groter is dan de waarborg, staat de verantwoordelijke in 

voor het betalen van de herstellingswerken. 

 

De verhuurder        De huurder 

Squash Vlaanderen 


