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Avtal gällande 

deposition för verktygslån. 
Upprättas i två exemplar. 

 
Datum 
______________ 

Avtalsnummer: 
_____________ 

  

Betalningsmottagare 
Fullmäktig för 
Södertälje Båtsällskap, 
Undertecknad kontaktperson. 
 

Låntagare 
Medlemsnummer________________________ 
 
Namn_________________________________ 
 

  
Betalningsmottagarens kontaktperson. 
 
_________________________________ 

Låntagarens telefonnummer. 
 
______________________________________ 

 
Kontaktpersonens medlemsnummer. 
 

 

Kontaktpersonens telefonnummer. 
 

 

 
Betalningen avser lån av: 

 
Antal 

 
Erlagd summa 

 
Återbetald summa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

Avdrag på deposition avser:  
Erlagt:  

 
            kr 

  
Avdrag:  

 
            kr 

  
Återbetalt: 

 
            kr 

   

 
Kontaktpersonens underskrift: 
Vid utlån. 
 
 

Låntagarens underskrift: 
Vid utlån. 

Vid återlämning. Vid återlämning. 
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Avtal gällande lån av utrustning tillhörande Södertälje Båtsällskap. 
 

Följande avtal upprättas mellan betalande medlem och av firmatecknare delegerad representant, fullmaktshavare, 
inom Södertälje Båtsällskaps verksamhetsområde, stadgar och regler. Fullmäktigen ges behörighet att ingå avtal 

med tredje part som genom erforderliga erlagda avgifter förskaffat sig medlemskap i Södertälje Båtsällskap, 

nedan benämnt SBS,  

Behörighet och avtal gäller endast lån av sällskapets slipmaskiner och stoftavskiljare mot depositionsavgift á 

500 kronor/maskin angiven i ”Avtal gällande deposition för verktygslån” på sidan 1 i detta dokument. 

 

Avtalets dokument. 

Avtal, sidan 1 ifyllt och signerat av bägge parter, avtalstext sidan 2. 

 

Avtalets avgränsningar. 

Avtalet gäller lån av SBS slipmaskiner för avverkning av bottenfärg och stoftavskiljare för uppsamling av 
bottenfärg. Avtalet kan inte överlåtas till annan medlem.  

 

Avtalets ingång. 

Avtalet ingås av förenade parter genom signering vid lånetillfället. 

 

Avtalets giltighet. 

Avtalet gäller lån av SBS slipmaskin för avverkning av bottenfärg och stoftavskiljare för uppsamling av 

bottenfärg under en period om maximalt 4 dygn enligt avtalstext. 

 

Avtalsparters förbindelser. 

Låntagare förbinder sig genom signering ansvara för att: 

 Lånade maskiner används på av tillverkaren avsett sätt. 

 Lånade maskiner under avtalstiden förvaras betryggande för att förhindra stöld. 

 Lånade maskiner hanteras på ett sätt som inte utsätter dessa för onormalt slitage genom ovarsamhet. 

 Lånade maskiner återlämnas rengjorda. 

 Lånade maskiner används endast inom SBS område. 

 Lånade maskiner återlämnas efter maximal låneperiod om 4 dygn. 

 Ersätta SBS ekonomiskt minst genom avdrag på deposition om påvisad ovarsam hantering givit skada 

på lånad maskin eller annan egendom tillhörande SBS, annars genom ersättning motsvarande det 

skadades uppskattade värde. 

 Lånade maskiner ersätts ekonomiskt motsvarande kostnad för ny maskin om återlämning inte sker 

enligt avtalet. 

 Låntagare förbider sig att använda adekvat skyddsutrustning vid arbetstillfället. 

 

Fullmäktig representant för SBS förbinder sig genom signering ansvara för att: 

 Dokumentera uppgifter om sig och låntagare i ”Kontantkvitto, Deposition verktygslån” sidan 1 i detta 

dokument. 

 Förvalta låntagares deposition och hörsamma begäran om återbetalning i enighet med avtalet. 

 Meddela brister och felaktigheter till låntagare och styrelse för SBS. 

 

Avtalets avslutande. 

Avtalet avslutas på begäran av endera ingående part. 

Avtalets avslut kan upprättas av SBS firmatecknare eller av denna delegerad person.  
Avtalet upphör att gälla när ingående parter signerat godkänd återlämning av lånade maskiner. 

 

Tvist. 

Vid oenighet skall styrelserepresentant eller kansli meddelas och en skriftlig förklaring till uppkommen situation 

inlämnas. Styrelsen för SBS beslutar efter överläggning kring inkomna handlingar vilken åtgärd som vidtas. 

Maximal handläggningstid för styrelsen är fem dagar efter närmast kommande styrelsemöte varvid parterna 

meddelas beslut. 

 

Force majeure. 

Vid händelse bortom låntagares och/eller SBS kontroll som påverkar menligt på avtalet och ingående parters 

förmåga att uppfylla signerade åtaganden kan firmatecknare för SBS häva kontraktet skriftligt. 

Dessa händelser är ex.vis ny lagstiftning, krig, brand, explosion, naturkatastrof, egen bortgång, sjukdom eller ej 
självvald arbetslöshet. 

 

Inpass. 

Allt lån av maskiner utan giltigt avtal kommer att rendera i påföljd i form av erinran. 

 


