
 

 
Uitleencontract GoPro 

 
Ondergetekende (verder te noemen ‘de lener’) heeft kennis genomen van de volgende voorwaarden, 

geldend voor het lenen van de GoPro. 
  

a. De GoPro mag alleen voor sport gerelateerde doeleinden gebruikt worden. 

b. De lener leent de GoPro tegen inlevering van zijn/haar collegekaart of persoonlijke ov-
chipkaart. Daarnaast dient vooraf een borg van € 50,- (contant) betaald te worden. 

c. De lener leent de GoPro voor een periode van maximaal 24 uur (doordeweeks) óf een 
weekend.  

d. De lener is aansprakelijk voor alles wat er met de apparatuur gebeurt totdat deze weer wordt 
ingeleverd bij SWU Thymos. 

e. De lener zorgt ervoor dat de GoPro droog en schoon blijft, niet beschadigt wordt en voor 

diefstal wordt behoed. 
f. De GoPro is niet verzekerd tegen diefstal of schade. Bij vermissing of schade ontstaan tijdens 

de uitleenperiode, zullen alle daaraan verbonden kosten worden verhaald op de lener. 
Beschadigingen, vermissing en mankementen dienen direct bij SWU Thymos te worden 

gemeld. 

g. Bij inlevering wordt de GoPro gecontroleerd, waarna een akkoordverklaring ondertekend 
wordt door een bestuurslid van SWU Thymos. Hierna krijgt de lener zijn/haar collegekaart of 

persoonlijke ov-chipkaart en borg terug, indien de GoPro nog werkend/compleet is. 
h. De lener zorgt ervoor dat bij inlevering van de GoPro alle gemaakte foto’s en video’s zijn 

gewist. De lener stemt ermee in dat op de GoPro achtergelaten foto’s en opnames door SWU 
Thymos mogen worden gebruikt voor promotie doeleinden. 

 

De GoPro bestaat uit: 
- De GoPro (Hero 4 silver edition) + bescherming/waterdichte behuizing 

- Accessoire kit (verschillende mounts)  
- Hoofdmontageband + borstmontageband 

- Drijfstick 

- Micro SD kaart 32 GB 
- Gebruiksaanwijzing 

- Bijbehorende kabel/oplader 
 

 

Uitgifte 
(te tekenen door de lener) 

Akkoordverklaring ontvangst 
(te tekenen door een bestuurslid van SWU Thymos) 

Datum uitgifte: 

 
 

Datum inname: 

 
 

Naam: 
 

 

Naam: 
 

 

Sportevenement: 

 

 

Vereniging (eventueel): 

 

 

Wat voor borg? 

Handtekening: 

 
 

Handtekening:  


