Peräkärryn lainaamisen ehdot 19.8.2016
TuusMelojat Ry:n jäsen voi lainata seuran peräkärryä omaan käyttöön melontakaluston (kajakit,
kanootit, melat, melontavarusteet) kuljettamista varten. Peräkärryä voi lainata vain hyväksymällä
nämä lainauksen ehdot. Lainaaja hyväksyy nämä ehdot allekirjoituksellaan.
Lainaajalta peritään kulloinkin voimassa oleva kaluston käyttömaksu. Käyttömaksu veloitetaan
jälkeenpäin.
Peräkärryä voi lainata korkeintaan viideksi (5) vuorokaudeksi kerrallaan.
Peräkärryä ei saa lainata seuran retkien ja tapahtumien aikana, ellei siitä ole retken/tapahtuman vetäjän
kanssa erikseen sovittu.
Lainaaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli
peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, lainaajan on tehtävä siitä ilmoitus ennen käyttöönottoa.
Lainaajan tulee noudattaa peräkärryn käytöstä annettuja ohjeita.
Lainaajan tulee palauttaa peräkärry lainaajan päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa
kuin se oli käyttöönotettaessa.
Lainaaja on velvollinen korvaamaan peräkärrylle lainaaikana huolimattomasta käsittelystä aiheutuneet
vahingot ja kustannukset. Lainaaja on velvollinen korvaamaan lainaaikana tuhoutuneen tai kadonneen
peräkärryn sen uushankintaarvoon. Mikäli peräkärryn vakuutus korvaa kärrylle aiheutuneita vahinkoja,
on lainaaja kuitenkin velvoitettu maksamaan mahdollisen omavastuun osuuden.
TuusMelojilla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus ja kunnostuskulut lainaajalta erikseen.
Lainaaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.
TuusMelojat vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
TuusMelojat ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta lainaajalle mahdollisesti aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Lainaajan allekirjoitus: __________________________________

Nimen selvennös:

__________________________________

Puhelin:

__________________________________

Lainaaika alkaa (pp.mm.yyyy):

_____ . _____. _______ klo (hh:mm) ____ : _____

Plautus (pp.mm.yyyy):

_____ . _____. _______ klo (hh:mm) ____ : _____

Peräkärryn lainaaminen  ohjeet
Hyväksy lainaamisen ehdot ennen kuin lainaat peräkärryn. Toimita allekirjoitettu versio
paperilla vajamestarille tai voit toimittaa lainaamisen ehdot myös valokuvana osoitteeseen
vajamestari@tuusmelojat.fi, mutta laita alkuperäinen versio vajan postilaatikkoon. Valokuvan
voit ottaa vaikka kännykkäkameralla.
Käännä nokkapyörä aisan suuntaiseksi ja nosta peräkärryn nokkapyörä ylös asti kierittämällä
sen kiertokammesta. Nokkapyörä painautuu vetoaisaa vasten, kun nokkapyörä on tarpeeksi
ylhäällä.
Kun kiinnität peräkärryn vetokoukkuun, varmista aisasta nostamalla että peräkärry on kunnolla
kiinni koukussa.
Kiinnitä peräkärryn sähköliitin auton sähköliittimeen. Käytä sovitinta jos peräkärryn ja auton
liitin ovat erilaiset.
Varmista, että peräkärryn valot toimivat ennen kuin lähdet liikkeelle.
Älä kuljeta lavalla irtotavaraa. Kaikki peräkärryssä olevat tavarat tulee olla hihnoilla kiinnitettyjä.
Käytä perässä merkkilippua, jos kajakin perä ylittää takalaidan yli yhden (1) metrin.
Varmista, että lavan etu ja takaluukkujen salvat ovat kiinni.
Älä aja peräkärryä veteen. Sähkölaitteet voivat järvessä tai meressä kastuessaan vahingoittua.
Kun peräkärry ei ole ajossa, lukitse kärry kitalukolla.
Peräkärryn rekisteriotetta ei tarvitse  tarvittaessa Poliisi saa peräkärryn tiedot omien
järjestelmien kautta. Rekisteröintitodistuksen I osaa (teknistä osaa) tarvitaan vain, kun
matkustetaan ulkomaille.
Älä vie peräkärryä Suomen rajojen ulkopuolelle.
Kun palautat peräkärryn, työnnä se omalle paikalleen, lukitse peräkärry kitalukolla ja laita
ketjulla kiinni betonipossuun sekä lukitse peräkärry kitalukolla. Palauta avain vajan kaappiin.
Jos palautat kärryn varauksesta poikkeavana aikana, ilmoita palautusaika sähköpostilla
osoitteeseen vajamestari@tuusmelojat.fi niin vastuusi peräkärryn lainasta päättyy
toteutuneeseen palautushetkeen.

