
 

 

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen: 

Club    BEAT Cycling Club IVZW 

vertegenwoordigd door  Geert Broekhuizen 

met KBO-nummer   BE 0563.795.375 

en hierna “club” genoemd  

en  

Renner/renster: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

en hierna “renner” genoemd 

Voor minderjarigen: wettelijke vertegenwoordiger: …………………………………………………………………………. 

1. DUUR EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  

De overeenkomst tussen club en renner wordt gesloten voor het seizoen 2019, te beginnen 

op 1 januari 2019 en om te eindigen op 31 december 2019. 

De renner zal gedurende die periode deelnemen aan wedstrijden in het shirt van de club. 

2. NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR 

Deze overeenkomst respecteert het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar en 

dient in dit kader geïnterpreteerd te worden. 

Aan de renner wordt er bovendien geen enkele vorm van loon uitbetaald. 

De renner kan zijn vrije overgang aanvragen tussen 1 oktober 2019 en 31 oktober 2019. Deze 

dient aangetekend bezorgd te worden aan de club en aan Cycling Vlaanderen. Er kan en mag 

op geen enkele wijze, enige vergoeding onder welke benaming of vorm gekoppeld worden 

aan de gevraagde vrije overgang. 

3. PREMIES/PRIJZENGELD  

De renner heeft recht op al de premies en prijzen gewonnen in wielerwedstrijden waaraan 

hij/zij deelnam voor de club. 

4. VERPLICHTINGEN RENNER 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de renner uitsluitend wedstrijden rijden in 

het shirt zoals aangeboden door de club aan haar leden. De renner staat vrij om te trainen in 

neutrale kledij.  

 

De renner is gedraagt zich als een waardig ambassadeur van de club, door sportief gedrag te 

tonen, zich te houden aan de gebruikelijke gedragsnormen (binnen en buiten competitie) en 

de wettelijke regels die steeds van toepassing zijn.  

 

De renner zal zich te allen tijde onthouden van verboden producten. 

  



 

 

5. VERPLICHTINGEN CLUB 

De club voorziet de renner in voldoende mogelijkheden om clubkledij aan te kopen om zich 

indien gewenst van een professionele en volledige uitrusting te voorzien. De club hanteert 

hierbij speciale tarieven voor de renner.  

De club zal de renner steeds de toelating geven deel te nemen aan trainingen en wedstrijden 

in het kader van nationale selecties. 

De club streeft naar doorlopende ontwikkeling van het aanbod voor de renner om de 

sportbeoefening te ondersteunen. 

De club is op geen enkel moment aansprakelijk voor valpartijen, ongevallen of andere 

oorzaken waardoor de renner schade (materiële, immateriële) aan over houdt.  

6. LIDGELD 

De renner betaalt €29 lidgeld voor één seizoen. 

7. EINDE CONTRACT 

Bij ernstige tekortkomingen door één der partijen wordt de overeenkomst beëindigd mits 

onverwijld een aangetekend schrijven binnen de 3 dagen, te richten aan de in gebreke 

blijvende partij. De ernstige tekortkomingen dienen gedetailleerd beschreven te worden in 

het aangetekend schrijven. Bij betwisting dient de zaak aangekaart te worden bij Cycling 

Vlaanderen. 

8. BEIDE PARTIJEN ERKENNEN DE REGLEMENTEN VAN DE WBV, DE KBWB EN DE UCI TE 

ZULLEN RESPECTEREN.  

 

Gedaan te .....................................................................  op ……………/……………/………………………… 

In drie exemplaren, één voor de club, één voor de renner/wettelijke vertegenwoordiger, één voor 

WBV (aan WBV te bezorgen door de renner samen met zijn vergunningsaanvraag). 

 

 

Te ondertekenen door: 

Club Renner/wettelijke vertegenwoordiger 

 

 ................................................................................   ..........................................................................  

 

  ..........................................................................  

 


