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Uppsala cykelförening (UCF) driver en pool med lastcyklar, kärror och liknande fordon. Ägaren av
dessa fordon kan vara antingen föreningen eller övriga personer. Varje fordon sköts av en eller flera
värdar. Medlemmar i föreningen kan låna fordon ur poolen mot fastställd avgift.

Upplåtelse

Värden disponerar fordonet, och kan använda det utan kostnad.
Avtalet gäller från tecknande och förlängs automatiskt en kalendermånad i taget om inte UCF,
ägaren eller värden meddelat annat. (Fordon kan ibland behöva omplaceras för att möta efterfrågan
eller låta andra prova det). Avtalet upphör direkt om värden flyttar, och kan sägas upp direkt om
dessa villkor inte följs eller om båda parter är eniga om att säga upp avtalet.

Ansvarsbegränsning

Ägaren / UCF ansvarar inte för skador (inklusive skador på person och egendom) som kommit till
genom användning av fordonet, även om de uppkommit på grund av fel på fordonet, inklusive fel
ägaren / UCF känner till eller borde ha känt till. Eventuell ersättning trots detta är begränsad till en
låneavgift. Specifikt är all transport av passagerare i fordonen helt på eget ansvar.

Utlåning till andra

Värden försöker hålla fordonet tillgängligt att låna för medlemmar i UCF. Bara medlemmar i UCF
får låna fordonet, och avgift får bara tas ut för lån på sätt som beslutas av UCF.
All utlåning ska ske genom eller registreras i UCF:s IT-system.

Underhåll och ansvar

Värden ansvarar för att hålla fordonet i skick, och att det används enligt instruktioner. Värden är
ansvarig för löpande underhåll som att byta däck, olja träkorg och likande. I de fall UCF är ägare
står UCF för reservdelar och förbrukningsmaterial om de köps in i samråd med UCF.
Förändringar i ramen eller andra större ändringar ska göras i samråd med ägaren.
Värden är ansvarig för skada / förlust av fordonet när det står hos värden eller används av värden,
och för att skaffa försäkring om hen önskar sådan. Om fordonet försvinner eller skadas så det inte
kan användas (oavsett vem som hade ansvar vid händelsen) ska UCF meddelas.
Värden ska hålla UCF med aktuella kontaktuppgifter.

Återlämning

Värden förbinder sig att vid avtalets slut utan dröjsmål lämna fordonet till ägaren.
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