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De afgelopen jaren maakt TWC Pijnenburg een behoorlijke groei door in het aantal jeugdrenners. Omdat
wij als vereniging de toegang tot de wielersport laagdrempelig willen houden zien wij het als onze
verantwoordelijkheid ook te zorgen voor beschikbaar materiaal.
Voorgaande jaren hebben we dit gedaan met fietsen die zijn verkregen uit het Rabobank
stimuleringsplan. We merken echter dat ons aanbod aan fietsen van tijd tot tijd niet toereikend is. Om die
reden willen we een snellere doorstroming bevorderen naar eigen fietsen voor de renners. Omdat dit
vaak ook een behoorlijke investering met zich mee brengt hebben we bekeken of we onze doelstelling op
een andere manier kunnen halen.
Het totale concept voor de laagdrempelige beschikbaarheid van materiaal bestaat in feite uit drie
onderdelen:
1.
2.
3.

TWC Pijnenburg stelt eigen clubfietsen tegen een maandelijkse vergoeding beschikbaar met
een maximum van zes maanden;
Na zes maanden worden renners geacht een eigen fiets aan te schaffen of worden zijn
doorverwezen naar Rings voor een fiets binnen het leaseconcept;
Renners worden door Rings in staat gesteld de leasefiets in eigendom over te nemen.

EIGEN CLUBFIETSEN
TWC Pijnenburg gebruikt de huidige en mogelijk toekomstige fietsen, in verschillende maten, om de
startende renner kennis te laten maken met de wielersport. De fietsen worden door TWC Pijnenburg zelf
onderhouden en TWC Pijnenburg vraagt daar een maandelijkse vergoeding voor. De uitgangspunten van
het inzetten van eigen clubfietsen zijn:

•
•
•
•
•
•
•

TWC Pijnenburg heeft huurfietsen in verschillende maten. Afhankelijk van de fysieke bouw van
de renner wordt een geschikte fiets voor verhuur aangeboden;
Er geldt een huurtarief van € 17,50 per maand, ook in de maanden waarop er geen of minder
wegtrainingen zijn. De fiets mag in deze maanden gewoon gebruikt worden voor eigen training;
Een beperkt aantal huurfietsen is naast wegtrainingen en –wedstrijden ook geschikt voor
deelname aan veldtrainingen en –wedstrijden. Deze fietsen kennen, i.v.m. extra slijtage en
onderhoud een verhoogd huurtarief van € 22,50 per maand;
Voor de 24” fietsen geld een maandelijkse huurprijs van € 10,-;
De huur wordt voor 6 maanden aangegaan en kan tussentijds opgezegd worden door inlevering
van de fiets. De inning van de huur stopt met ingang van de eerste dag van de volgende maand;
Om zoveel mogelijk fietsen beschikbaar te houden voor nieuwe aspirant renners is de maximale
duur van de huur van een fiets bij TWC Pijnenburg zes maanden 1;
Na een huurperiode van 4 maanden wordt de renner gewezen op het naderende einde van de
huurperiode en de mogelijkheid om een fiets te leasen via het Rings Specialized Conceptstore
leaseplan.

LEASE RACEFIETS RINGS

1

In individuele gevallen kan, ter beoordeling van het bestuur, deze periode verlengd worden.
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Om het wielrennen in competitievorm laagdrempeliger te maken zijn TWC Pijnenburg en Rings Goirle
Specialized Conceptstore een partnerprogramma overeengekomen als onderdeel van het, nog vast te
stellen, fietsenplan van TWC PIjnenburg. Dit partnerprogramma is exclusief bedoeld voor renners van
TWC Pijnenburg.
Na afloop van de periode dat een clubfiets gebruikt kan worden verwijst TWC Pijnenburg de renner door
naar Rings Specialized Concept Store om daar een racefiets te leasen die voldoet aan de
veiligheidseisen en die geschikt is voor wedstrijden.
De volgende algemene uitgangsounten zijn aan de orde:
•

•

TWC Pijnenburg speelt in de relatie tussen de renner en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
geen rol anders dat dat TWC Pijnenburg, na afloop van het gebruik van de eigen clubfietsen,
exclusief verwijst naar Rings Goirle Specialized Conceptstore als partner voor het fietsleaseplan.
De renner en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) sluiten rechtstreeks met Rings Goirle
Specialized Conceptstore een leasecontract af.

De volgende bepalingen zijn van toepassing:
1.

De duur van de leaseovereenkomst bedraagt 12 maanden met een automatische verlenging
van 12 maanden indien niet 1 maand voor de afloop van de duur van het leasecontract
schriftelijk is opgezegd.

2.

De maandtermijn voor een racefiets bedraagt € 25,00.

3.

De borg voor een racefiets bedraagt 3 maandtermijnen en dient voor aanvangsdatum te
worden voldaan. Borg wordt teruggestort aan het einde van de leaseperiode.

4.

De betaling van het maandbedrag geschiedt voor ingang van de eerste dag van de maand.

5.

De renner en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen op elk moment de in gebruik
zijnde racefiets aanschaffen. Hierbij wordt de prijs bepaald aan de hand van de
oorspronkelijke aanschafprijs waarop de leasebedragen welke reeds voldaan zijn in
mindering gebracht worden.

6.

Rings Goirle Specialized Conceptstore bepaalt welk merk en type racefiets aangeboden
wordt maar geeft hierbij in ieder geval de volgende garanties:

7.

De racefiets wordt aangepast aan de maten van de renner;

8.

De racefiets voldoet aan de eisen die de KNWU daar reglementair aan stelt, incl. de juiste
combinatie van verzetten voor de categorie waarin de renner rijdt.

9.

Rings Goirle Specialized Conceptstore bepaalt of zij een nieuwe of reeds eerder gebruikte
racefiets inzetten.

10.

Na de eerste 12 maanden kan de renner, indien noodzakelijk, de racefiets inwisselen voor
een andere maat. Dit wordt bepaald aan de hand van een fietsmeting door Rings Goirle.
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11.

Het onderhoud in het leaseprogramma is inclusief, dat wil zeggen dat arbeidskosten en het
vervangen van slijtage aan onderdelen binnen het programma valt.

12.

Normaal gebruiksonderhoud zoals het schoonmaken en smeren van de aandrijving alsook
het vervangen van een binnenband is voor rekening van de renner en/of diens wettelijke
vertegenwoordiger(s).

13.

De renner dient deugdelijk om te gaan met de racefiets. Dit wil zeggen dat wanneer de
racefiets wordt aangeboden voor onderhoud of reparatie deze in nette verzorgde staat
verkeerd.

14.

Schades, ongeacht de wijze waarop deze veroorzaakt zijn, vallen niet onder het
leaseprogramma.

15.

Diefstal van de racefiets is voor eigen rekening van de renner.

Wanneer een renner gebruik maakt van dit partnerprogramma ontvangt deze bovendien een voordeel
van 10% op alle aankopen bij Rings Goirle Specialized Conceptstore (dit is niet van toepassing op
geldende aanbiedingen en acties)
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