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Huren Z-baan  
 
 
 
 
 

De Z-baan wordt enkel aan regionale verenigingen, kringen verhuurd. Voor wedstrijd gerelateerde 
activiteiten.   
 
De Z-baan wordt maximaal 3x per jaar verhuurd. Dit om het materiaal te sparen omdat het dan niet 
vaak vervoerd hoeft te worden.  
 
De baan wordt uiterlijk 2 weken voor ons eigen concours terug gebracht. Als er dan iets mee is 
hebben we de tijd om het op te lossen.  
 
Bij het huren van de Z-baan van Generaal van den Bosch hebben wij een aantal punten beschreven 
waar de huurder zich aan moet houden. 
 
Voorwaarden huren Z-baan 
 

1. De Z-baan wordt uitsluitend gebruikt voor het uitzetten van de Z-ring waar de deelnemers 
hun proef in kunnen rijden. Wordt het ergens anders voor gebruikt zal dit vooraf overlegt 
moeten worden en worden genoteerd. Is dit niet het geval dan rekenen wij een vergoeding 
van €50,- 

 
2. Voor het huren van de Z-baan vragen wij €100,-  per weekend. Deze zal vooraf overgemaakt 

worden naar NL 50 RABO 0365 8009 96 t.n.v. Rijvereniging Gen. Van Den Bosch.  
(Hebt u een bedrijf of bent u een van onze sponsoren? Neem dan contact met ons op om te 
kijken of/hoe we elkaar kunnen versterken.) 
 

3. De borg voor het huren van de Z-baan bedraagt €100,-. Deze zal vooraf overgemaakt worden 
naar NL 50 RABO 0365 8009 96 t.n.v. Rijvereniging Gen. Van Den Bosch. Wanneer alles goed 
wordt terug gebracht wordt dit bedrag binnen 14 dagen terug overgemaakt. 
 

4. Bij beschadiging van het materiaal wordt er geacht om ervoor te zorgen dat het wordt 
gemaakt of dat er nieuwe wordt aangeschaft. Is dit niet het geval rekenen wij  €50,- per 
plank/ letter. 
 

5. De Z-baan wordt in de staat waarin hij wordt opgehaald weer terug gebracht. Als de baan 
niet schoon terug komt rekenen wij hier een bedrag van  €50- voor. 
 

6. Bij het tekenen van dit contact gaan beide partijen akkoord met de bovengenoemde 
voorwaarden en dienen zich hier aan te houden. 
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Datum ophalen: 
 
⃝ De banen zijn schoon 
⃝ De banen zijn heel  
 
 
Naam verhuurder : Generaal van den Bosch  Naam huurder……………………………………………… 

Adres verhuurder: Beukenlaan 1, Frederiksoord Adres huurder……………………………………………… 

Telefoonnummer verhuurder: 0651261770  Telefoonnummer huurder……………………………. 

Naam ondertekende verhuurder:…………….  Naam ondertekende huurder……………………….. 

Datum ondertekening………………………………  Datum ondertekening…………………………………… 

Handtekening verhuurder ……………………….  Handtekening huurder………………………………… 
 
 
 
 
Datum inleveren: 
 
⃝ De banen zijn schoon 
⃝ De banen zijn heel  
 
Handtekening verhuurder    Handtekening huurder 
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