
Avtal & villkoren angående utlåning av cyklar från MTB ÖSTERLEN 
CYKELKLUBB.


1. Utlåning av cyklar är endast till medlemmar i föreningen MTB Österlen CK. Se på 
www.mtbösterlen.se om hur man blir medlem.


2. Utlåning av cyklar är kostnadsfria.


3. För att bekräfta bokningen måste medlemmen som lånar cykeln fylla i och lämna 
följande blankett till klubben.


4. Föräldrarna ansvarar för cykeln om den som lånar är undermyndig.


5. Cykeln kontrolleras innan och efter utlåning. Se till att det är tillräckligt med luft i 
däcken (VIKTIGT), att bromsarna fungerar och så vidare. En fotpump och verktyg 
finns vid informationstavla vid pumptracken.


6. Cykeln ska lämnas i samma skick. Är cykeln smutsig måste den tvättas innan 
överlämning. En cykel som returneras smutsig faktureras 200kr. 


7. Maximal period för utlåning av en cykel är sju dagar. Vill man förlänga perioden måste 
man vänta ytterligare dagar i mellan eller komma överens med klubben.


8. Cyklarna måste behandlas med omsorg. Till exempel tar det försiktigt när du parkerar 
cykel. Ska den stå på marken se till att växlarna pekar uppåt och inte ligger mot 
marken.


9. Cykeln ska lämnas tillbaka i tid. En cykel som returneras 24h för sent faktureras 500kr.


10. En cykel som returneras trasig eller blir stulen måste återbetalas i sin helhet eller 
ersättas med samma modell. 


11. Cykeln kan användas var som helst men gärna främst i Smedstorp.


12. Cykeln hämtas dagen innan utlåning (eller enligt ök). Till exempel om du vill cykla 
onsdag måste du hämta cykeln på tisdag kväll.


13. OBS! Kom ihåg att klubben är ingen uthyrning ställe! Detta är en service till våra 
medlemmar och för att inspirera fler att pröva på MTB. Allt jobb sköts ideellt och det 
kan vara att ingen är tillgänglig för att hjälpa dig just den dag du vill låna cykel.


14. Du som undertecknar avtalet godkänner villkoren angående utlåning av cyklar.

- Vi rekryterar gärna fler föräldrar som vill engagera sig :)


Förnamn:                                                                     Mobilnummer:


Namn:                                                                          Epost:


Personnummer:


Jag vill låna cykel från datumen:


Jag vill lämna tillbaka cykeln:


Underskrift:_________________________/ Namnförtydligande: 

http://www.xn--mtbsterlen-gcb.se

