Volda Fotball
‐ ein breiddeklubb det skal vere lov å bli best i

Avtale om bruk av Volda Fotball's tilhenger
Sjåfør (låntaker)

______________________

Mobil: _________________________

Tilhenger reg. nr.:

______________________

Epost: _________________________

Fra dato / kl.:

_________________

Til dato / kl.:

__________________

1. Tilhengerne til Volda Fotball lånes ut til vår medlemmer uten leie (gratis).
2. Låntaker forplikter seg til å levere hengeren tilbake i den stand den ble mottatt, og tilhengeren må
kun føres av låntakeren eller evt andre navngitte personer i/på kontrakten.
3. Låntaker bekrefter med sin underskrift at hengeren lånes på eget ansvar, og at instruksjon for bruk
av henger er gitt.
4. Volda Fotball er ikke ansvarlig ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse
med bruk av det leide materiellet.

5. Volda Fotball er ikke erstatningspliktig for tap oppstått ved arbeidsavbrytelser m.m., som
skyldes funksjonssvikt ved det leide materiellet.
6. Volda Fotball er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.
7. Låntaker bekrefter å ha nødvendig sertifikat og kompetanse på kjøring med henger.
8. Låntaker er forpliktet til å sjekke følgende før kjøring:
 at tilhengeren ikke er overlesset i forhold til hengerens kapasitet eller gyldighet av sertifikat
 tilkoblinsanordningen er korrekt låst på bilens kulehode
 el-kabler er korrekt tilkoplet
 støttehjulet er hevet
 sikkerhetsvaieren er riktig festet til bilen
9. Låntaker bekrefter at følgende er mottatt ved henting av tilhenger:
 Tilhenger
 Vognkort
10. Låntakeren bekrefter ved overtakelsen av hengeren at det er kontrollert at tilhengeren er i
forskriftsmessig stand.
11. Det er låntakers ansvar å forsikre hengerfestet på bilen (dette er ikke en forsikring som automatisk
omfattes av bilens ansvarsforsikring).
12. Dersom tilhenger blir ødelagt under bruk som ikke kan defineres som vanlig slitasje eller feil er
låntaker ansvarlig for dette.
Denne kontrakt skrives ut i to eksemplarer. Et til leier og et til utleier.
Sted/dato ________________

Sted/dato ________________

________________________
Signatur Låntaker

__________________________
Signatur VTI ansvarlig

Volda Fotball
Stadionvegen 7
N-6100 VOLDA

Dagleg leiar:
Telefon: 905 65 727
Epost:
stadion@vti-fotball.no

Leiar Telenor Xtra FFO:
Telefon: 483 05 083
Epost:
ffo@vti-fotball.no

Klubbnr NFF: GR 1519 0028 260
Org. Nr:
NO 981 951 921

