
 
 

STIJLGROEP  SHOBU 
Deelgroep van  VLAAMSE KARATE FEDERATIE vzw (V.K.F.) 

- Erkend door het ministerie v/d Vlaamse Gemeenschap 

- Erkend door het BLOSO 

Lid van de             BELGISCHE KARATE FEDERATIE vzw (B.K.F.) 

   -      Erkend door Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

B.K.F. is lid van   EUROPEAN KARATE FEDERATION 

(E.K.F.) 

   WORLD KARATE FEDERATION (W.K.F.) 

- Erkend door het Internationaal Olympisch Comité� 

 

                   Uitleenformulier wedstrijdmatten en - materiaal 

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER:  

Naam van de aanvrager: …………………………………………CLUB…………….…    GSM: ……………………………………………..                                                                                            

Naam wedstrijd:   ………………………………………………………….     

Periode van ontlening:   ………………………………………………..          

…………………   wedstrijdvloeren (matten) � Elke box bevat 34 wedstrijdmatten. 2 boxen per vloer van 8x8 

 

…………………  wedstrijdmateriaal voor 1 vloer: 

Inhoud: 1 callbel, 1 weegschaal + reservebatterij, 1 scorebord, 1 chronometer, 1 groen tafellaken, 1 rood tafellaken, 5 paar 

wedstrijdvlaggen, 1 wedstrijdklok + 2 batterijen. 

 

……x  Vlaamse Vlag                    ……x  Belgische Vlag                          Wedstrijdklokken: …………………… 

 

Kuismateriaal:  

1x Swiffer  - 1x lege flacon voor kuisprodukt - 1x handleiding - 1x kuisprodukt - ………… moppen. 

Het reinigen van de matten is verplicht!  Voor werkwijze � zie handleiding. 

 

VERPLICHT: Banner Karatecode:  …………    Banner VTS trainer: ……………    Formulier Wedstrijd Kwaliteits Zorg: ……..… 

 

Scanner vergunning deelnemers: …………………..                            Rolhondjes: …………………………………….. 

 

T-shirts ‘Organisatieteam’: …………………………                              Borstbeschermers Kumite (pup & premin): ………………… 
Deze dienen gewassen en gestreken teruggebracht en afgeleverd te worden.  
 

Extra: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IN TE VULLEN BIJ AFHALING MATERIAAL DOOR ONTLENER 

Handtekening en datum afhaling:         

Handtekening en datum bij terugbezorging       

Materiaal volledig en  in goede staat ontvangen: ja  /  neen 

Opmerking:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Het materiaal wordt in goede staat afgehaald en teruggebracht tijdens de kantooruren op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u en 15.30u.- 

Brusselsesteenweg 86A - 9280  Lebbeke 

1. Waarborg wedstrijdmatten = 300 euro    Waarborg wedstrijd- en kuismateriaal = 250 euro  

� Beide waarborgen op voorhand te storten op rek. BE40 7370 0771 3563 

2. De aanvrager zorgt zelf voor geschikt transport en moet de matten kunnen vastmaken tijdens het transport. 

3. De aanvrager verbindt er zich toe het ontleende materiaal volledig en in ongeschonden staat terug te bezorgen.   

Alle beschadigingen worden onmiddellijk gemeld! 

4. Elke beschadiging of verlies van het materiaal dient vergoed te worden, respectievelijk door inhouding van de waarborg of door de 

kostprijs van het materiaal of de herstelling.      Handtekening voor akkoord 

                                            
� Website  http://www.vkfmultistijl.be  E-mail vkf@skynet.be 

Brusselsesteenweg 86A – 9280 Lebbeke  Tel 052/34 33 01 Fax 052/34 33 02 

 


