Jeugdschaatsplan Langebaan.
Schaats en Skeelerspeciaalzaak Norg wil de schaatssport, langebaan en kunstschaatsen,
voor de jeugd via dit jeugdplan een extra stimulans geven en schaatsen betaalbaar
houden.
Het plan is gebaseerd op een lease afspraak tussen de deelnemer en Schaats en
Skeelerspeciaalzaak Norg.
U kunt de schaatsen het gehele seizoen gebruiken.
Voor de genoemde prijzen worden de schaatsen 2 maal geslepen nl. 1 keer bij aflevering
en 1 maal door de deelnemer zelf bepaald. (advies halverwege het seizoen)
Tevens bestaat de mogelijkheid, indien de deelnemer tijdens het seizoen uit de schaatsen
is gegroeid om de schaatsen zonder extra kosten te ruilen voor een grotere maat.
Op deze wijze wordt voorkomen dat er niet wordt gekozen voor schaatsen op de groei.

Algemene voorwaarden:
• Het seizoen loopt van 1 september t/m 15 maart. Voor 1 april van het aflopende
seizoen dienen de schaatsen in de doos, terug te worden bezorgd bij de Schaats
en Skeeler Speciaalzaak Norg Helderseweg 30a te Alkmaar. Bij terug bezorging
zonder doos wordt € 5,= in rekening gebracht.
• Wanneer de schaatsen niet voor 1 april van het aflopende seizoen zijn
teruggebracht, word de door U getekende eenmalige incasso geïnd.
• De schaatsen dienen in een verzorgde staat te worden terug bezorgd, de
verzorging dient plaats te vinden op basis van de bijgeleverde
onderhoudsafspraken.

Onderhoud:
Droog de schaatsen na iedere training af. Doe ze niet in de hoezen, maar
in een daarvoor gemaakte handdoek.
Zorg er voor dat de hoezen aan de binnen kant droog en schoon blijven.
Dit voorkomt beschadigingen aan het ijzer.
Doe de hoezen af op de rand van het ijs.
Loop zo weinig mogelijk op de schaatsen met hoezen.

Prijzen 2019-2020.

Type schaats

Vast/klap

Prijs

Bijzonderheden

Viking Noor laag

vast

€ 60,=

Maat 30 t/m 42

Unlimited

vast

€ 60,=

Maat 31 t/m 42

Combi Noor

vast

€ 60,=

Maat 30 t/m 42

Klapschaatsen

klap

€ 150,=

V.A. Maat 34

In schrijfformulier
Velden met een * zijn verplicht .

Emailadres:
Naam
Aanvrager*:
Adres*:
Woonplaats*:
Telefoon*:
Naam persoon*:

Club:

Schoenmaat*:

Type schaats:

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
Tevens machtigt ondergetekende Schaats en Skeeler Speciaalzaak Norg bij het niet
nakomen van de afspraken m.b.t. de terug bezorging van de schaatsen(punt 2 van de
algemene voorwaarden) tot een eenmalige incasso van 100,= euro.

Bankrekening:
Naam:
Handtekening:

