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Prijzen verhuur
Zomerseizoen 2016 (1mei 2016 t/m
30 sept 2016)
óf
Winterseizoen 2016-2017 (1 okt-2016 t/m
30 april 2017)
IJzers € 65,-

Zomer- + Winterseizoen (1 mei-2016 t/m
30 apr-2017)

IJzers € 100,Schoenen € 100,-

Schoenen € 65,Kortingen op gehele set (schoenen + ijzers)
Pupillen 2 en jonger 50%
Pupillen P1 en Junioren C 25%
Opmerkingen:
De ijzers, schoenen of complete sets worden gehuurd voor 1 winter- of zomerseizoen of een
winter- + zomerseizoen. De betaling geschiedt door middel van een machtiging voor incasso,
zodat de budgetbeheerder van de GTC-ST het huurbedrag tijdig kan incasseren.
Behalve het huurbedrag zal ook een borgsom van € 150,- worden geïnd. Deze borgsom wordt
direct teruggestort na inlevering in goede/onbeschadigde staat van het gehuurde materiaal bij
het commissielid schaatsverhuur.
Bij niet tijdig inleveren zal de verschuldigde huursom nogmaals in rekening worden gebracht
Verwacht wordt, dat de ijzers en schoenen goed onderhouden worden, hierbij enkele tips:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Loop nooit met onbeschermde schaatsijzers over een harde ondergrond. Gebruik
beschermers.
Maak na het verlaten van het ijs de schaatsen met een droge, goed vocht opnemende doek droog
en schoon. Dit om roestvorming te voorkomen. Herhalen bij thuiskomst.
Bewaar schaatsen nooit in de beschermers. Deze kunnen vanbinnen nog niet helemaal droog zijn,
waardoor roestvorming kan optreden.
Vervoer (en bewaar) de schaatsen bij voorkeur in badstof schaatszak.
Controleer met enige regelmaat de veters en de vetergaten.
Onderhoud het leer.
Schoenen en IJzers blijven in de originele staat. (Niet benden en/of verwarmen)

Huur veiligheidsartikelen
Helm
€ 40,Handschoenen
€ 20,- per paar
Kniebeschermers
€ 40,- per paar
Nekbrace
€ 20,-

Kortingen zoals boven vermeld
Pupillen 2 en jonger 50%
Pupillen 1 en Junioren C 25%
t/m 30 april 2016

contactpersoon voor de schaatsverhuur is het GTC-ST lid: H. Arts

