Villkor och bestämmelser för lån av FR Ryds egendom
Fastställd av styrelsen den 27nde januari 2002, ändrades senast den 03e mars 2016.

1. Allmänt
1.1. Dessa villkor reglerar avtalet mellan FR Ryd i Linköping, med organisationsnummer
822003-0457, även kallad för FR nedan i detta dokument och en av
rådsmedlemmarna, även kallad låntagare, avseende lån av föremål som ägs av FR.
1.2. Avtalet kommer till stånd när låntagaren sätter hans/hennes signatur på signaturlinjen
som finns på kvittot, även kallad Utlåning Kontrakt, vid uthämtningen av en eller flera
föremål.

2. Depositioner, låneperioder och avgifter
2.1. En deposition skall erläggas för varje föremål som kommer att lånas ut. Depositionen
är i dagsläget 100 SEK per föremål, med undantag för borrmaskiner, symaskiner och
skruvdragare som har en deposition på 500 SEK. Låntagaren kan låna upp till X antal
föremål av samma angivna typ där X bestäms av "Max antal låneperiod" finns på
hemsidan (http://booking.frryd.se). Depositionen återbetalas när föremålen och alla
dess medföljande tillbehör returneras i samma skick som vid uthämtningen och så
länge föremålen returneras i tid
2.2. Det faller på låntagaren att säkerställa att deposition återbetalas.
2.3. Maximala lånetid är två veckor eller enligt överenskommelse vid ett senare tillfälle
mellan en styrelsemedlem och en låntagare. Återlämnas inte föremålet under denna
lånetid, kommer låntagaren att debiteras med en avgift på 100 SEK för varje period
föremålet är försenad med.
2.4. En period är tiden mellan två ordinarie kansli-öppettider, även känd som
utlåningsverksamhetens-öppettider som i dagsläget är onsdag till söndag eller söndag
till onsdag.
2.5. Inga föremål kan vara ute på utlåning under sommar- och/eller vinterledigheterna.

3. Ansvar
3.1. Allt ansvar läggs på låntagaren som har undertecknat avtalet.
Ansvaret kan inte överlåtas.
3.2. Låntagaren förbinder sig att:
 Läsa genom alla bruksanvisningar för ett föremål för att undvika bestraffning
 Kompensera FR för eventuella skador på föremålen och/eller dess medföljande
tillbehör oavsett om skadan som har påträffats är gjord med avsikt eller inte
under tiden som föremålen är i låntagarens innehav.
 Ta fullt ansvar för föremål som har stulits, felplacerats, skadats av en tredje part
och/eller har vidtagit någon annan typ av skador som t.ex. brand och regn skador.





Säkerställa och uppvisa en giltig försäkring till FR i händelse av en oförutsägbar
olycka såsom stöld, brandskador, skador som görs av en tredje part och så vidare.
Försäkringen måste täcka liknande typ av olyckor, detta för att undvika
ekonomiska förluster för både FR och låntagaren.
Omedelbart rapportera ett borttappad eller skadad föremål till FR.

4. Särskilda villkor
Om det lånade föremålet är en nyckel och/eller en tagg följande påståenden måste följas:
4.1. Det är förbjudet för låntagaren att kopiera föremålet samt att låna ut den till en eller
flera obehörig individ(er).

