
Voorwaarden tot het gebruik van een testracket (gripmaat 3): 
 

1) Bij Tennisbesnaringen Uvyn kan u steeds een testracket reserveren om zeker te zijn van uw aankoop. 

2) Om misbruik te vermijden vragen wij 20 euro borg voor het racket. De persoon die het testracket 

meeneemt moet de voorwaarden ondertekenenen  voor gebruik. De identiteitskaart van degene die 

het racket wil testen zal gekopieerd worden (foto). 

3) Als u bij ons een racket uit ons gamma koopt, dan wordt de borg afgetrokken van uw factuur. 

4) Er wordt slechts 1 testracket per persoon meegeleverd. U kan steeds van frame verwisselen en conform de 

beschikbaarheid. 

5) Als u na het testen geen enkele racket wenst aan te kopen dan gelden volgende voorwaarden: 

10 euro wordt teruggestort aan de persoon die het racket wou testen. 

De andere 10 euro worden als onkosten afgehouden voor het gebruik van de racket(s). 
 

 
6) Bij afgifte van het testracket wordt steeds het frame gecontroleerd. Zodra de “huurder” de voorwaarden 

aftekent, bevestigt hij dat het frame geen schade vertoont. 

7) Als de snaren van een testracket zouden springen tijdens het testen, zal dit door ons worden 

herbespannen. U mag zelf geen racket bespannen! De kosten voor het bespannen zijn voor ons. Dit wordt 

niet afgetrokken van uw borg! 

8) Er zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van de testkaders. 

9) De gebruiker van het testracket moet het  racket “als goede huisvader” behandelen. Indien na het 

gebruik schade wordt vastgesteld, kunnen we de borg inhouden als onkosten. Voorwaarde 12 geldt 

indien de racket niet meer kan gebruikt worden. 

10) De persoon die de voorwaarden ondertekent kan op geen enkel moment derden verantwoordelijk 

stellen. 

11) Termijn van gebruik van het testracket: maximaal 4 dagen na ondertekening. Hij zal het frame dan terug 

bezorgen in de club waar hij het  racket gekregen heeft. 

12) Als het racket niet op tijd wordt binnengebracht wordt vanaf de 5de dag na aftekening 2 euro 

afgehouden van de borg. Alleen wanneer er kan bewezen worden dat de persoon in kwestie door 

hoogdringendheid niet kon aanwezig zijn vervalt deze eis. 

 

13) Als het testracket niet kan terugbezorgd worden of onherroepelijk beschadigd is, dan wordt de borg 

ingehouden en moet het restterende aankoopbedrag (nieuwkoop waarde) als vergoeding bovenop 

betaald worden. Dit dient maximaal 14 dagen na vaststelling worden betaald. Vb gebroken kader, 

racket verloren, vervormde kader, … 
 

 
Akkoord met voorwaarden + borg betaald: Frame nagekeken en goedbevonden + borg betaald: 

(Naam, voornaam, GSM + handtekening huurder) Tennisbesnaringen Uvyn 

   

 


