Uitleenreglement 9 persoonsbusjes SSC
Een busje kan alleen bij de portier SSC meegenomen worden als het
reserveringsformulier volledig is ingevuld en ondertekend en is goedgekeurd door de
bedrijfsleiding SSC. Indien de aanvraag niet gehonoreerd kan worden ontvang je zo
spoedig mogelijk bericht. Bij geen bericht is de aanvraag goedgekeurd.

Busjes worden alleen aan onze studentensportverenigingen en voor sport gerelateerde
evenementen verhuurd

Bij afhalen van de sleutels wordt ook het logboek meegenomen. Invullen van dit logboek
(kilometerformulier en eventuele bijzonderheden) is verplicht , bij in gebreke wordt een
bedrag van 25,- euro in rekening gebracht.

Busjes worden altijd teruggezet op de parkeerplaatsen binnen de poort, sleutel en map
afgegeven bij de portier of, indien niet meer aanwezig, map in het busje achterlaten en
sleutels in de brievenbus aan de poort deponeren

Busjes dienen altijd na gebruik afgetankt te worden, voor inlevering. Indien niet
afgetankt wordt er een bedrag voor brandstof en voor extra administratiekosten (5,euro) in rekening gebracht

Indien een gereserveerd busje niet gebruikt wordt dient dit zo vroeg mogelijk, docht
uiterlijk 5 dagen van te voren gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Bij niet melden en
niet gebruiken wordt een
25,- euro in rekening gebracht

Busjes worden na ieder gebruik gecontroleerd (uiterlijk de volgende ochtend) en bij
geconstateerde schade wordt de laatste gebruiker aansprakelijk gesteld. Bij schades
door huurder veroorzaakt wordt de laatste gebruiker aansprakelijk gesteld.


Schades aan de auto tot €500,- worden niet gedeclareerd bij de verzekering en
komen volledig ten laste van de huurder.



Schades boven de €500,- worden bij de verzekering aangemeld. Het eigen risico

van €500,- komt dan ten laste van de huurder.


Schades waarbij een tegenpartij betrokken is, worden altijd bij de verzekering
aangemeld, ook hier geldt een eigen risico van €500,- die ten laste komt van de
huurder.

De borg wordt hierin verrekend, bij de eerst volgende huur van het busje zal opnieuw
€250,- borg moeten worden betaald.

Per gereden kilometer wordt een bedrag van 12,5 cent in rekening gebracht. De
verschillende rekeningen worden per half jaar door het bestuur van de vereniging
voldaan, eventuele doorberekening aan teams of personen is de verantwoordelijkheid
van het bestuur.

Volgorde van toewijzing:

1: SSC gerelateerde evenementen (intro, LSSW, Bata44, GNSK etc.)

2: lessen en trainingen

3: wedstrijden/toernooien

Bij geen onderscheid geldt de regel “wie het eerst komt die het eerst maalt”.

