Hoe en waar reserveert u een JBN aanhangwagen?
De Judo Bond Nederland leent al geruime tijd aanhangwagens met judomatten (80 vierkante
meter) en judopakken (optioneel per locatie) uit aan JBN clubs. Deze zijn inzetbaar voor de diverse
judo, jiujitsu en/of aikido projecten bijvoorbeeld op school, in de zorg of in de wijk.
Reserveren van een aanhangwagen kan via ons centrale reserveringssysteem (link naar het
reserveringssysteem).
Hieronder ziet u een overzicht waar in uw regio een aanhangwagen met materialen gestald staat.
In de bijlagen zijn de uitleenvoorwaarden voor de diverse aanhangwagens opgenomen.
Reserveringen voor clubs met een JBN keurmerk of bonusformulier zijn gratis, voor overige clubs
zijn er kosten verbonden aan de verhuur. De judopakken dienen ALTIJD gewassen EN opgevouwen
(volgens instructie) worden teruggebracht. Gebeurt dit niet? Dan wordt er voor alle judopakken,
ongeacht het aantal opgevouwen of gewassen pakken, een bedrag van EUR 5,00 per judopak in
rekening gebracht.
Hoe werkt het?
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T +31(0)30-7073 600 | E: info@jbn.nl | www.jbn.nl
IBAN: NL52 RABO 0381 0339 37 | BIC: RABONL24

Werkwijze reserveringsysteem JBN aanhangwagens









Ga naar http://www.supersaas.nl/dashboard/landing/Aanhangwagens_JBN.
Log in met uw persoonlijke account. Indien u nog geen account heeft kunt u die hier
aanmaken. Clubs die een keurmerk hebben en/of een bonusformulier hebben ingediend
krijgen na activeren automatisch krediet in hun account gestort. Hier hoeft u niets voor te
doen, maar dit kan maximaal 2 werkdagen duren. Houdt hier dus rekening mee.
Na inloggen kiest u een aanhangwagen uit de lijst en klikt u op de datum en huurperiode
voor de aanhangwagen.
Nadat de reservering is geplaatst komt u in de betaalmodule en kunt u de kosten voor
gebruik van de aanhangwagen direct voldoen. Clubs die een keurmerk hebben en/of een
bonusformulier hebben ingediend maken gratis gebruik van de aanhangwagens en slaan
deze stap automatisch over. Hou wel rekening met de 2 werkdagen die het kan duren na
eerste aanmelding voor verwerking van krediet.
Na plaatsing en eventuele betaling van de kosten is de reservering definitief. U ontvangt
een bevestigingsmail, met daarin contactgegevens van de beheerder. De beheerder
ontvangt deze mail ook met uw gegevens, zodat u met elkaar contact kunt opnemen voor
het maken van een concrete afspraak om de aanhangwagen op te halen.

Waar staan de JBN aanhangwagens?
District

Contactgegevens beheerder

Limburg

District Limburg
Stalplaats: Venlo

Midden
Nederland

Nieuwegein (drie aanhangwagens)
Stalplaats: Bondsbureau JBN Nieuwegein
Nunspeet
Stalplaats: Energy Sport
Arnhem
Stalplaats: Budosport Arnhem
Arnhem
Stalplaats: Sportschool Milder

Noord Holland

Purmerend
Stalplaats: Secretaris district Noord- Holland

Noord
Nederland

Stalplaats: Siegerswoude

Oost Nederland

Zwolle
Stalplaats: Vincent Boot

Zuid Holland

Vlaardingen
Stalplaats: Sporthal Polderpoort

Zuid Nederland

West Brabant
Stalplaats: Ossendrecht/ Roosendaal (twee aanhangwagens)
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Voorwaarden en uitleenregeling JBN aanhangwagen met pakken en
matten


De Judo Bond Nederland beschikt over verschillende aanhangwagens met 80 puzzelmatten
van 1 x 1 m. Voorts beschikt de JBN over judopakken in verschillende maten.



Kosten matten en judopakken voor niet Keurmerk of bonusformulier clubs zijn €25 (1 dag),
€40 (1 week) of €200 (6 weken).



Uitleen geschiedt enkel voor de duur van het project. De maximale uitleenperiode is 6 weken
(feestdagen en vakanties niet meegerekend).



Aanhanger, mat en pakken mogen alleen gebruikt worden voor het doel dat op het
aanvraagformulier door de lener is aangegeven. Voor wijzigingen hierin dient men eerst
toestemming aan de Judo Bond Nederland te vragen. Het is verboden de aanhanger voor
andere doelen dan het vervoer van mat en pakken te gebruiken.



Bij gebleken onzorgvuldig gebruik en/of gebruik voor andere doeleinden dan op de aanvraag
vermeld, is de Judo Bond Nederland gerechtigd onmiddellijk zich weer in bezit te stellen van
de uitgeleende materialen.



U dient de pakken zelf te wassen en ze in pakketjes (broek, jas en band eromheen per maat)
zoals meegegeven weer terug te worden. (zie voorbeeld) Indien dit verzuimd wordt, zal er €
5,00 per pak in rekening worden gebracht.



Eventuele schades of vermissing dienen, uiterlijk binnen 24 uur, aan de bond gemeld te
worden. De Judobond Nederland is tijdens de uitleenperiode niet aansprakelijk voor door de
aanhanger veroorzaakte schades aan derden.



De aanhanger dient door medewerkers van het project zelf vervoerd te worden.



Men moet zich ervan overtuigen dat bij de autoverzekering tevens de dekking van een
aanhangwagen is ingesloten. Het gewicht van de aanhangwagen bedraagt 750 kg.



De kentekenpapieren van de aanhangwagen bevinden zich op de binnenwand van de
aanhangwagen.
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Machtigingsformulier
De Judo Bond Nederland zal gebruik maken van deze machtiging om eventuele kosten te dekken
die voortvloeien uit:


Het wassen van de judopakken indien aangegeven op het aanvraagformulier of wanneer dat
door de lener is verzuimd. (€ 5,00 per pak)



Het correct opvouwen (broek, jas en judoband eromheen)van de pakken op maat is door de
lener verzuimd. (€ 5,00 per pak)



Vermissing of beschadiging van de aanhanger



Vermissing of beschadiging van matten



Vermissing of beschadiging van de judopakken

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat het verschuldigde aan kosten automatisch wordt
afgeschreven van rekening.
Naam rekeninghouder:

IBAN:

Handtekening

___________________

____________________

____________________

Adres rekeninghouder

: _______________________________________________

Postcode + woonplaats

: _______________________________________________

NB. Door ondertekening van deze machtiging heeft u zich tevens akkoord verklaard met de
uitleenregeling JBN aanhanger.

Indien niet wordt voldaan aan de afspraken en voorwaarden wordt de volmacht van kracht. De
beheerder van de aanhangwagen stuurt op dat moment de ingevulde volmacht door naar:
Judo Bond Nederland, t.a.v. Servicedesk
Blokhoeve 5, 3438 LC Nieuwegein
030-7073630, info@jbn.nl
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Was en vouwinstructies voor de judopakken
De judopakken kunnen gewoon in een wasmachine gewassen worden via de reguliere
wasprogramma’s.
De pakken dienen op de volgende manier opgevouwen te worden
(zie foto’s en zoals u ze heeft ontvangen bij het ophalen van de
JBN aanhangwagen).
De judojassen en judobroeken van dezelfde maat moeten bij
elkaar worden ingepakt tot een pakketje volgens de instructies
zoals hieronder beschreven. Om elk pakketje wordt een band
gevouwen. Let er op dat de maten van zowel de judojas als de
judobroek goed zichtbaar zijn.
Stap 1:
Leg de judojas volledig uitgevouwen op een glad oppervlak. De
maat in de kraag van de jas is goed zichtbaar en de revers worden
over elkaar heen gevouwen.

Stap 2:
Draai de judojas om (ondersteboven) en vouw de mouwen één voor één
naar binnen en naar beneden.
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Stap 3:
Vouw de judobroek in de lengte door de helft en leg de judobroek op de
ingevouwen mouwen van de judojas.

Stap 4:
Vouw judojas met judobroek dubbel of in drieën (afhankelijk
van de maat van het judopak) tot een pakketje. Leg het
pakketje met de open judokraag (en zichtbare maat) neer.

Stap 5:
Knoop de judoband om het pakketje (dubbel om het
pakketje draaien) en leg een judoknoop of stevige knoop aan
de voorzijde van het pakketje.
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