
Uitleenregelement 
Shuffleboard  
 

 

 
Aanvraag:   

- De Shuffleboardmat met bijbehorende materialen kan tegen een vergoeding geleend 

worden door docenten, buurtsportcoaches of andere belanghebbenden.   

- Gebruikers kunnen het gehele jaar de Shuffleboardmat aanvragen. Hiervoor dient het 

aanvraagformulier Shuffleboard ingevuld te worden. Deze dient via het online 

aanvraagformulier op de website van Sport Fryslân aangevraagd te worden  

- De gebruiker geeft aan in welke weken of op welke dag het materiaal geleend wordt. We 

hanteren in principe een leenperiode van maximaal vier weken. Indien beschikbaar kan de 

leenperiode verlengd worden. Vraag dit wel vijf werkdagen van te voren aan.  

- Bij de samenstelling van de planning houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen. 

Wij kunnen echter niet garanderen dat wij aan alle wensen kunnen voldoen, omdat het 

materiaal wellicht al uitgeleend is. 

 

Uitleen: 

- Gebruikers dienen de materialen zelf op te halen en terug te brengen bij Sport Fryslân. 

Tenzij anders afgesproken. Ons adres is: De Opslach 61, 8448 GV Heerenveen. 

- Voor het ophalen en terugbrengen van de materialen dient een afspraak gemaakt te 

worden met een medewerker van Sport Fryslân. Het materiaal kan op maandag t/m 

donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur opgehaald 

en teruggebracht worden.  

- Aan het gebruik van de materialen zijn kosten verbonden (zei website).  

- De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het materiaal compleet en schoon wordt 

ingeleverd. Het uitgeleende materiaal wordt bij inlevering gecontroleerd. Voor materiaal 

dat beschadigd (niet zijnde slijtage of normale gebruikssporen) wordt ingeleverd, worden 

de herstel- of vervangingskosten bij de gebruiker in rekening gebracht. Dit ter 

beoordeling van een medewerker van Sport Fryslân.  

 

Gebruik: 

- De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruiken van de materialen. 

- De Shuffleboard mat mag uitsluitend gebruikt worden op een harde ondergrond.  

- Sport Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, letsel of schade welke 

het gevolg is van de uitleen en het gebruik van de Shuffleboard materialen.  

 


