V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Chalmers Tekniska Högskola

Lånekontrakt - Ljudsystem
Namn:

________________________

Förening:

________________________

Tel:

________________________

Lånetid:
Från

Till

Utlånad utrustning

500kr deposition lämnad

Godkännande, Signatur
Med signatur nedan förbinder sig låntagaren att följa reglerna för utlämning (se
nästa sida). Om reglerna inte följs kommer låntagaren faktureras en straffavgift.
Låntagaren godkänner också att dess uppgifter lagras av V-teknologsektionen
Chalmers.
Låntagare: __________________________
Utlämnare: __________________________

Deposition återlämnad

Ansvarig: Victor Eklund
Telefonnummer: 0702217975

Återtagare: _____________________

V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Chalmers Tekniska Högskola

Regler
Det gamla Verumsljudet finns tillgängligt att låna för samtliga medlemmar på
V-sektionen.
Att tänka på
● Ljudet får EJ stå ute i regn.
● Tänk på att tejpa kablar mot golvet för att ingen ska riskera att fastna i dem så att
de går sönder.
● Spela ALDRIG på högtalarnas maximala kapacitet.
● Tänk på att inte sätta sig eller ställa något på högtalarna.
Deposition
Vid utlåning av ljudsystemet krävs en deposition på 500 kr. Summan swishas till
ansvarig i SNOK innan utlåningen sker. Depositionen återfås vid återlämning. Om
återlämning blir försenad så att det påverkar sektionen kommer en straffavgift faktureras
låntagaren.
Ersättning
Om ljudsystemet och/eller dess tillbehör är defekta vid återlämning är låntagare
ersättningsskyldig. Låntagaren kommer då faktureras för eventuella
reparations-/ersättningskostnader.
Vid återlämning ska:
● Kontraktet skrivas på av någon i SNOK.
● Ljudsystemet och tillbehör vara rena och skadefria.
● Utrustningen återlämnas på bestämd tid.
● Låntagare är ansvarig för ljudsystemet tills medlem i SNOK har den.
● All utrustning ska efter användning återlämnas i skåpet som sedan ska låsas.
Koden till låset är 7665.
Straffavgift
Om återlämning av ljudsystemet blir försenad och det påverkar annan uthyrning
faktureras en straffavgift à 100 kronor per påbörjad timme av försening.
Hämtning/ lämning
Hämtning och lämning sker vid lunchtid efter överenskommelse med någon medlem i
SNOK om inget annat bestämts.

Ansvarig: Victor Eklund
Telefonnummer: 0702217975

