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Speciale fietsaanhanger
Sinds het voorjaar van 2013 beschikt Toerclub Goor over een eigen fietsaanhanger.
Deze aanhanger is gebouwd door Frank Vrielink, Jos Huuskes, Wiljan Veneman en
Andre Blanke. Door de financiële bijdrage van het Schoolfeestfonds is het mogelijk
gemaakt deze aanhanger te realiseren. http://www.schoolfeest.com/fonds.html
Deze aanhanger zullen wij natuurlijk zelf gaan gebruiken voor onze tochten die
verder weg zijn, maar we willen onze aanwinst ook ter beschikking stellen aan de
leden en sponsoren van Toerclub Goor.

www.toerclubgoor.nl

De speciale fietsaanhanger is geschikt voor 10 ATB- of racefietsen.

Onder welke voorwaarden dat kan leest u hieronder.
Voorwaarden;
1.
2.
3.
4.
5.

U bent lid van Toerclub Goor of sponsor.
Je betaalt een bijdrage voor het lenen van de aanhanger van € 10,De aanhanger mag alleen gebruikt worden voor ATB- of Racefietsen.
Je mag er geen andere goederen mee vervoeren.
Activiteiten van Toerclub Goor hebben altijd voorrang bij uitleen van de
aanhanger.
6. De aanhanger mag niet geleend worden voor privé vakantie en voor verder
uitleen aan familieleden, vrienden en/of anderen.
7. De aanhanger heeft geen eigen kenteken. Verkeersboetes zullen
vanzelfsprekend voor uw rekening zijn.
8. Toerclub Goor is niet verantwoordelijk voor het gebruik en mogelijke schade
die kan ontstaan aan de fietsen en dergelijke.
9. De aanhanger dient bij inleveren compleet en schoon te zijn.
10. Bij ophalen en terugbrengen van de aanhanger zal samen gekeken worden
naar evt. schade. Evt. opgelopen schade zal op u verhaald worden.
11. In overleg met de aanhangerbeheerder kun je de aanhanger lenen.
12. Voor het lenen van de aanhanger kun je contact opnemen met Frank
Vrielink telefoon 0547-274201 of per e-mail frankenjanetvrielink@gmail.com

Naam lener:

Van – tot

Ik ga akkoord met bovenvernoemde voorwaarden. Mogelijke financiële schade zal ik
z.s.m. in overleg met de beheerder voldoen.
Handtekening:
Naam Beheerder:

Handtekening:
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