Om basketball ten alle tijden en op alle plekken te promoten verhuurt de
Nederlandse Basketball Bond diverse materialen die hieraan bij kunnen dragen.
Wilt u meer informatie over het verhuur van materialen of wilt u materialen
huren dan kunt u contact opnemen met de NBB via 030-2020120 of 3x3@basketball.nl
Alle materialen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en opgeslagen bij onze
transporteur Amex Logistics in Lelystad. De prijzen zijn zonder BTW en onder
voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. Op de verhuur van de materialen
gelden de algemene voorwaarden van de NBB, hieronder te vinden.

Algemene voorwaarden verhuur
-

Voorafgaand wordt er altijd een verhuurovereenkomst getekend;
De materialen blijven ten alle tijden eigendom van de Nederlandse Basketball
Bond;

-

De artikelen worden in dezelfde staat ontvangen als dat ze zijn geleverd;
De artikelen worden bij meerdere dagen huur op een veilige en overdekte locatie
opgeslagen;
Reparatiekosten ten gevolge van ontstane krassen en deuken of ontzetting van
het mechaniek in het apparaat zullen door de huurder voor 100% vergoed worden.
Vooropgesteld dat de betreffende schade voor de huurperiode niet aanwezig was;
Bij vermissing of diefstal van één of meer artikelen wordt de nieuwwaarde in
rekening gebracht;
De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen
gedurende de periode dat de artikelen niet teruggebracht of onderweg zijn;
De verhuurder moet eventuele tekortkomingen van de artikelen op de verhuur
overeenkomst vermelden;
Indien de artikelen niet binnen de overeengekomen periode worden terugbezorgd
zonder toestemming van de verhuurder zal een verhuurtarief per artikel berekend
worden volgens de dan geldige tarieven;
De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade
of het onvoorzien defect raken van de verhuurde apparatuur;
Verborgen technische mankementen vallende onder de garantiebepaling van het
artikel of onvoorziene mankementen bij gebruikte artikelen (niet garantie)
vallen niet onder de kosten van de huurder;
Een derde partij kan eventueel een beslissend uitsluitsel geven bij wie de
verantwoordelijkheid ligt van opgedane schade;
De NBB hanteert een borg van €250. Dit bedrag wordt verrekend met de factuur
en dient vooraf betaald te worden.
Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

-

-

-

-
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MATERIALEN

Prijs

: € 200,- (prijs exclusief transport)

Beschikbaar

: 1 basket

Afmetingen(lxbxh) : 1,60m x 1,20m x 2,05m (transportstand)
Onderdelen

: All-in one (zie afbeelding)

Opmerkingen

: In hoogte verstelbaar, niet op dunken,
easy-up

Zie ook

:

Prijs

: € 300,- (prijs exclusief transport)

Beschikbaar

: 4 baskets

https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/sam-school/

Afmetingen(lxbxh) : 2,94m x 1,80m x 0,64m (transportstand)
Onderdelen

: Frame + Bord. Ring, verzwaring en
transporttool los meegeleverd

Opmerkingen

: In hoogte verstelbaar, niet op dunken,
easy-up

Zie ook

:

Prijs

: € 1000,- (prijs exclusief transport)

Beschikbaar

: 1 basket

www.janssen-fritsen.nl/product-detail/3x3street-slammer-nl/

Afmetingen(lxbxh) : 3,79m x 1.20m x 2.20m (transportstand)
Onderdelen

: All-in one (zie afbeelding)

Opmerkingen

: In hoogte verstelbaar, dunk proof,
banners niet meegeleverd

Zie ook

:

https://www.janssen-fritsen.nl/product-detail/sam-3x3/
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Prijs

: Half veld: € 500,- (prijs exclusief transport

Beschikbaar

: 6

Afmeting vloer

: 17m x 12m (half veld met uitloop)
17m x 24m (volledig veld met uitloop)

Afmetingen(lxbxh) : 1.20m x 1.20m x 1.20m per pallet
Onderdelen

: 2 pallets per half veld, eindresultaat zie afbeelding

Opmerkingen

: Alleen te leggen met ondersteuning NBB (€ 100 per dag)
Snapsports vloer, waterdoorlatend en geluidsdempend

Prijs

: Per half veld: € 100,- (prijs exclusief transport)

Beschikbaar

: 2 halve velden

Afmetingen(lxbxh) : Kar: 1.20m x 1.20m x 1.20m
Pallet: 3.00m x 0.8m x 1.50m
Onderdelen

: 1 pallet per half veld, 1 kar met boardingpoten

Opmerkingen

: Met opdruk 3x3NL branding
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