UDLÅNSAFTALE
Denne aftale skal udfyldes, underskrives og godkendes af bestyrelsen for at låne udstyr i SportsKollektivet.
SportsKollektivet er en frivillig forening med et lavt kontingent og begrænset økonomi. Vi skal i fællesskab
passe godt på udstyr vi har i klubben, da ødelagt eller forsvundet udstyr ikke blot kan erstattes af andet.
Denne aftale er lavet for at flest mulige i klubben kan have glæde af udstyret længst muligt, og den giver en
fælles forståelse af, hvordan vi behandler udstyret - og for at sikre dette.
For at låne udstyr i SportsKollektivet er jeg indforstået med:
-

At jeg har et aktivt medlemskab og betalt kontingent for indeværende sæson.
At jeg har ansvaret for skader, mangler eller tyveri sket under lånet, og har erstatningspligt herfor.
At jeg har sat mig ind i korrekt anvendelse af udstyret før brug, f.eks. ved at have læst manualer etc.
på http://sportskollektivet.dk/udstyr/
At jeg har ansvaret for udstyret, mens jeg låner det, og at det returneres i samme stand.
At jeg, før jeg benytter det lånte udstyr, kontrollerer det for eventuelle skader eller mangler.
At jeg orienterer bestyrelsen, hvis der er skader eller mangler, før jeg bruger udstyret.
At jeg pakker udstyret korrekt sammen, kontrollerer det for eventuelle skader eller mangler før jeg
returnerer det, og at jeg orienterer bestyrelsen, såfremt der er skader eller mangler.
At jeg respekterer mit ansvar for at returnere udstyret rettidigt i henhold til oplyste perioder på
sportskolletkivet.dk eller særskilt aftale.

Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at afvise eller annullere aftalen. Eksempler kan være, men er ikke
begrænset hertil, at et medlem ikke fremstår som aktiv af foreningen eller tidligere har udvist adfærd, der
ikke er hensigtsmæssig i forhold til udstyr. En afvisning eller annullering skal begrundes af bestyrelsen.
Der kan forlanges fremvisning af billede-ID i forbindelse med aftalen.
Undertegnede erklærer sig med sin underskrift indforstået med indholdet af denne aftale:

__________________
Dato -

__________________________
Navn med blokbogstaver -

_____________________________
Underskrift

__________________________
Navn med blokbogstaver -

_____________________________
Underskrift

Godkendt af bestyrelsen:

__________________
Dato -

