
 
 

 

ONTLENING CLICFORMERS 
 

Afgehaald: …….. boxen met ± 350 Clicformers speelblokken en 19 bouwkaarten per box 
• Terug te brengen in de staat waarin zij zich bevinden bij de afhaling.  
• Bouwwerkjes afbreken aub.  
• Gelieve toezicht te voorzien i.v.m. kleine stukjes die kunnen ingeslikt worden.  
• Clics nv en Oscarcrew vzw zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  
• Gelieve een propere ondergrond te voorzien. 
 

Waarborg per box bedraagt €30. De waarborg wordt teruggegeven bij terug bezorging van de 
Clicformers in goede staat, en de bouwwerken volledig afgebroken. Huurgeld en waarborg 
graag cash betalen bij ophaling van de boxen. 
 

Naam ontlener 

Adres 

Telefoon 

 

 

 

Aantal boxen 

Huurprijs (€2/box) 

Waarborg (€30/box) 

Totaal 

 

 

 

Ophaaldatum  Tijdstip 
 

 

Handtekening voor 
ontvangst 
boxen 

 Handtekening voor 
ontvangst waarborg 

Oscarcrew vzw 

 

Terugbezorg- datum  Tijdstip 
 

 

Handtekening voor 
ontvangst 
boxen 

Oscarcrew vzw Handtekening voor 
teruggave waarborg 

 

 
Ophaal- en afhaallocatie:  
Kalmthoutse Steenweg 164 
2990 Wuustwezel 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
CLICS nv 
Oscarcrew vzw 
 



 
 

 

Algemene voorwaarden 
 
De algemene voorwaarden kan je nalezen op onze site.  
http://www.oscarcrew.be/algemene-voorwaarden  
 
Speciale bepalingen uitlening Clicformers speelboxen 
 
Alle materialen moeten in propere en degelijke staat worden terugbezorgd aan de uitlenende 
organisatie.  
Kosten m.b.t. beschadiging, diefstal, verlies, niet-naleving voorwaarden komen steeds ten 
laste van de ontlener.  
 
Volgende condities zijn geldig voor Clicformers: 

• Eventuele schade aan de ontleende materialen dient gemeld te worden bij het terug 
inleveren. 

• Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan de politie. 

• Bij herstelbare schade aan de ontleende materialen verbindt de ontlener zich ertoe 
om de herstellingskosten volledig te vergoeden. 

• Bij onherstelbare schade of verlies of diefstal gelden de volgende condities: 
o Speelboxen worden aangerekend aan €5/stuk 
o Blokken en accessoires worden aangerekend aan €7,5 / 100 stuks 
o Bouwkaarten worden aangerekend aan €0,50 / geplastificeerde kaart 

• De ontlener is verplicht alle beschadigde onderdelen in te leveren. Ontbrekende 
onderdelen worden integraal aangerekend. 

• Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een boete gevorderd 
ter waarde van de kosten voor reisuren en werkuren met een minimum van € 75,00. 

• Indien de blokken niet uit elkaar gehaald zijn bij inlevering wordt €2,50 / speelbox 
aangerekend. 
 

 

Veel bouwplezier! 😊  
 

http://www.oscarcrew.be/algemene-voorwaarden

