Huur en gebruiksvoorwaarden mascottepak Schollie

Mascottepak
Het mascottepak Schollie is eigendom van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen en wordt ingezet
bij communicatie- en promotie activiteiten van de stichting.
Huur van het mascottepak
Om momenten dat het pak niet door de stichting zelf gebruikt wordt, is het voor derden mogelijk
het pak te huren. Hiervoor rekent de stichting een bedrag van €75 (ex BTW) per keer. Voor
ambassadeurs geldt een bedrag van €50 (ex BTW) per keer. Deze kosten zijn exclusief
transportkosten. Desgewenst kan het mascottepak worden gebracht en opgehaald met een koerier,
kosten hiervan komen voor rekening van de huurder.
Gebruikersvoorwaarden
1. De mascotte bevat een vislijf, een legging met twee vinnen en tevens 1 oranje shirt met
lange mouwen.
2. Voorafgaand aan de huur wordt de staat van de mascotte door Stichting Noordzeevis uit
Scheveningen gecontroleerd.
3. De mascotte dient bij slechte weersomstandigheden binnen te blijven.
4. Indien de mascotte tijdens het gebruik beschadigd of vuil wordt zijn de schoonmaak- en/of
herstelkosten voor de huurder.
5. Organisaties die geen ambassadeur zijn van de Stichting vragen wij om een borgsom van
€150. Deze waarborg dient u contact te betalen en kan niet gepind worden.
6. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen is niet aansprakelijk voor schade die eventueel
veroorzaakt wordt door de mascotte.
7. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen is niet aansprakelijk voor verwondingen die tijdens
het dragen of door het dragen van de mascotte zijn voortgekomen.
8. De mascotte mag niet worden ingezet voor promotie of communicatieactiviteiten die botsen
met of niet passen bij de uitgangspunten en activiteiten van stichting Noordzeevis uit
Scheveningen.
9. De huurder mag een uiting van zijn of haar organisatie bevestigen aan het pak met
dubbelzijdig tape. Deze tape wordt meegeleverd met de mascotte. Na gebruik dient de
uiting weer netjes verwijderd te worden door de huurder.
10. Bestuursleden kunnen de mascotte kosteloos inzetten voor activiteiten die in lijn zijn met de
activiteiten van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. als hij wordt ingezet voor
bestuursactiviteiten. Voor de huur van het mascottepak voor gebruik voor de eigen
organisatie wordt €50 per keer gerekend.

Communicatie
Stichting Noordzeevis uit Scheveningen ontvangt graag foto’s van de inzet van de mascotte, te
gebruiken voor communicatie op de website en de social media van de stichting. De foto’s kunnen
gestuurd worden aan info@noordzeevisuitscheveningen.nl . Graag daarbij vermelden op welke
datum en bij welk evenement de mascotte is ingezet.

Gebruiksaanwijzing
AAN-EN UITTREKKEN:
•
•
•

•
•

•

Zorg voor een schone omgeving. Wanneer het pak op een vieze ondergrond ligt kan het
direct vlekken krijgen.
Allereerst het T- shirt en de legging aantrekken ( kaartje = achter ). Ga er met sokken ( geen
schoenen) in, doe daarna je schoenen aan als laatste het vissenlijf aantrekken.
Open daarvoor de rits, die aan de linker onderzijde zit het T- shirt. Het lijf kan het beste door
een ander opgetild worden aan de armsgaten en over je heen laten plaatsen terwijl de
persoon die het pak aan krijgt de handen omhoog doet en deze van binnenuit door de
armsgaten steekt.
De andere persoon sluit de rits.
De vissenstaart die aan de legging vastzit met klittenband kan verplaatst worden. Haal het
klittenband los en Klap daarna het zachte klittenband wat je niet gebruikt naar binnen zodat
dit niet overal aan vast gaat zitten en maak vervolgens de staart weer vast aan het
klittenband wat lager ( voor langer persoon ) of hoger ( voor korter persoon ) zit. Je kunt ook
de lengte van de staart veranderen door de hele broek hoger of lager te dragen. Met de
snelsluiter aan de achterzijde kun je de broek losser of strakker maken bij de taille.
UITTREKKEN : in omgekeerde volgorde.

NA HET GEBRUIK
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het scholpak liggend, stofvrij en donker bewaard wordt in de bijgeleverde
plastic zak.
Let erop dat de ogen niet bekrast worden en leg hier het stukje fiberfill ( = witte vulmateriaal
voor jassen )onder, maar haal wel de spelden eruit die zijn alleen voor tijdens het vervoer
omdat anders de afdrukken van de spelden in de stof blijven zitten ) onder.
Na het dragen moet het pak en de onderdelen eerst drogen, voor het weer in plastic
bewaard kan worden.
Stop ook het t-shirt en de legging met vinnen terug in de plastic zak.

