
Formulier Uitleen 

Dorpsraad Kreileroord 
 

 

 

 

Uitleen formulieren kun je zo invullen en in de brieven bus gooien bij: 

Enny van der Kruit Bollenstraat 24 

 

Aanvragen via email aan: 

uitleen@dorpsraadkreileroord.nl 

 

of via de website door het invullen van het formulier op de website. 

www.dorpsraadkreileroord.nl. 

 

Naam ……………………………………………………. 

Groep vereniging ……………………………………………………. 

Adres……………………………………………………. 

Telefoonnummer ……………………………………………………. 

E-mail adres ……………………………………………………. 

Uitgeleende goederen ……………………………………………………. 

Nummer ……………………………………………………. 

Datum uitlening ……………………………………………………. 

Datum retour ……………………………………………………. 

Opmerkingen ……………………………………………………. 

Handtekening voor ontvangst: 

……………………………………………. 

 

 

Handtekening teruggave: 

……………………………………… 

 

 

Gebruik van materialen 
• Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen. 

• U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen 

• Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen bent u verplicht de daarvoor gevraagde 

0 - Projector scherm 

0 - Projector tafel 

0 - Flipover (zonder papier) 

0 - Rad van Fortuin 

0 - Bingo (zonder kaarten) 

0 - Springkussen (€ 25,- per keer. max 3 dagen

 

 

Handtekening voor ontvangst: 

……………………………………………. 

 

 

Handtekening teruggave: 

……………………………………… 

 

 

Gebruik van materialen 

• Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen. 

• U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen 

• Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen bent u verplicht de

   daarvoor gevraagde vergoeding te betalen, ter vervanging van deze materialen. 

• Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen om andere 

     verplichingen te kunnen voldoen. 

• Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk. Verlenging aanvragen kan 

    alleen via de e-mail uitleen@dorpsraadkreileroord.nl . 

    Dit kan 24 uur per dag. 

  

Uitleen formulieren kun je zo invullen en in de brieven bus gooien bij: 

Enny van der Kruit Bollenstraat 24 

 

Aanvragen via email aan: uitleen@dorpsraadkreileroord.nl 

 

of via de website door het invullen van het formulier op de website. 

www.dorpsraadkreileroord.nl. 

 

Naam ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Groep vereniging ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Adres⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Telefoonnummer ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

E-mail adres ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Uitgeleende goederen ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Nummer ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Datum uitlening ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Datum retour ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

Opmerkingen ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

 

Handtekening voor ontvangst: 

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 

 

 

Handtekening teruggave: 

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 

 

 

Gebruik van materialen 

• Per aanvraag mag u een aantal materialen lenen. 

• U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen 

• Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen bent u verplicht de da

arvoor gevraagde 

vergoeding te betalen, ter vervanging van deze materialen. 

• Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen om andere verplichi

ngen te 

• kunnen voldoen. 

• Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk. Verlenging aanvragen kan all

een via de 

e-mail uitleen@dorpsraadkreileroord.nl . Dit kan 24 uur per dag. 


