
 
 

 

Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee 
Ondernemingsnummer 0475.792.918 – Vestigingseenheid 2.291.191.369 
email: info.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen 
website: vbr.cycling.vlaanderen 

CYCLING  AFDELING 

VLAANDEREN   VLAAMS-BRABANT 

 

FORMULIER AANVRAAG UITLENING MATERIAAL 

Club (stamnummer en naam): __________     __________________________________________________ 

Contactpersoon: ___________________ Email: ____________________________ GSM: _______________ 

wenst volgend materiaal (aantallen in te vullen) te ontlenen  op volgende datum  __  /  __  / ____   

De club draagt zelf zorg voor het ophalen en het terugbrengen te Heverlee na afspraak (podium te Steenokkerzeel) en voor de 
opslag. De club draagt het risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking zijn gesteld 
en zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren. De club zal elke schade en gebrek melden. Voor schade die de club aan derden 
direct of indirect ingevolge het gebruik veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet aansprakelijk. De club zal de verlener ter zake 
voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 

Bij afhaling wordt een waarborg van 50 EUR (contant) gevraagd die bij het inleveren terug gegeven wordt. 

Formulier te versturen naar info.vlaams-brabant@cycling.vlaanderen. 
 

 
 

 Max. Aantal  
 

 Max. Aantal 

BOPLAN Bumper 
110 x 45 

 

20   
Armband 

signaalgever 

 

50  

Set 
afstandsborden 

 

1   
C3-bordje 

signaalgever 

 

50  

Groene vlag 
alu constructie 

inklapbaar 
 

2   
Hesje 

signaalgever 
 

50  

Einde wedstrijd 
aanduidingsbord 

(100 x 80) 
 

2   Gele vlag 

 

9  

Einde wedstrijd  
banner (100x80) 

 

2   Vlag aankomst 

 

1  

Oranje zwaailicht 

 

2      

Groene vlag 

 

2  Podiumwagen 

 

1  
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CYCLING  AFDELING 

VLAANDEREN   VLAAMS-BRABANT 

 

FORMULIER UITLENING MATERIAAL 

 
Club (stamnummer en naam): __________     __________________________________________________ 

Contactpersoon: ___________________ Email: ____________________________ GSM: _______________ 

 
 

 
 

Max. Aantal  
 

Max. Aantal 

BOPLAN Bumper 110 x 45 20   Armband signaalgever 50  

Set afstandsborden 1   C3-bordje signaalgever 50  

Groene vlag 
alu constructie 

inklapbaar 

2   Hesje signaalgever 50  

Einde wedstrijd 
aanduidingsbord (100x80) 

(100 x 80) 

2   Gele vlag 9  

Einde wedstrijd  banner 
(100x80) 

2   Vlag aankomst 1  

Oranje zwaailicht 2     

Groene vlag 2  Podiumwagen 1  

 

De club draagt zelf zorg voor het ophalen en het terugbrengen te Heverlee na afspraak (podium te Steenokkerzeel) en 
voor de opslag. De club draagt het risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter 
beschikking zijn gesteld en zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren. De club zal elke schade en gebrek melden. 
Voor schade die de club aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik veroorzaakt, is de verlener in beginsel niet 
aansprakelijk. De club zal de verlener ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
Bij afhaling wordt een waarborg van 50 EUR (contant) gevraagd die bij het inleveren terug gegeven wordt. 
 

Materiaal opgehaald op:  __  /  __  / ____    Terugname  op:  __  /  __  / ____        

Terug  te brengen op:  __  /  __  / ____        
 

Voor ontvangst,  Voor terugname, 
Betaalde waarborg: _____  EUR  Terug betaalde waarborg: _____  EUR 
De club (naam + handtekening) CyV Vlaams-Brabant (naam + handtekening) 
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