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Regler for tilgang til lån av utstyr fra Utstyrslageret 
 
Lånebetingelser: 
 
Låneperioden er på 3 dager. Unntak fra fast lånetid er mulig hvis utstyret skal brukes til utstilling, forestilling, 
undervisning og lignende som går over en lengre periode enn vanlig utlånstid. Dette må da spesifiseres spesielt på 
forhånd ved bestilling. Man må som student i så tilfelle også skaffe bekreftelse fra dekan for låneperioden det gjelder og 
hva utstyret skal brukes til. 

Utlånsobjektene skal være innlevert Utstyrslageret til rett tid. Utlånsobjektene skal ikke leveres videre til neste 
lånetaker. Dersom utlånsobjektene ikke tilbakeleveres til rett tid trer følgende i kraft: 

 Ved første gangs overtredelse fratas lånetaker rett til å låne i 14 dager etter lånets opphør. Forsinkelser på 
mer enn 5 dager regnes som andre gangs overtredelse. 

 Ved andre gang fratas retten for en måned. 

 Ved tredje gang fratas retten ut skoleåret 

 Er man fratatt retten til å låne og bruker tredjeperson til å låne utstyr, vil dette føre til at retten til å låne fratas 
begge ut skoleåret. 

 Er låntageren uenig med Utstyrslageret i avgjørelser tatt på låntagers vegne, må dette tas opp med 
seksjonssjefen, ikke Utstyrslageret. 

Låntageren plikter  å kunne bruke det lånte utstyret forsvarlig. Feil bruk kan skade utstyret. 

Ved tap eller skade av utstyret skal lånetakeren straks melde fra til Utstyrslageret. Det er ikke lov til å ”modifisere” lånt 
utstyr. Dette kan være; fjerne deler, kutte ledninger, borre i, male eller på annen måte endre på det lånte utstyret! Dette 
regnes som hærverk og vil føre til erstatningsplikt. Påse at alt tilbehør også leveres sammen med lånt utstyr. Med 
tilbehør menes fjernkontroll, ledninger, deksler, batterier, batterilader o. l.  Mangler tilbehør regnes dette som tap av 
utstyr. 

Låntageren plikter å anmelde tyveri av lånt gjenstand til politiet. 
 

Låntakeren er økonomisk ansvarlig for utstyret under hele låneperioden, og plikter å erstatte dette ved tap eller skade 
på utstyret. 

 


