
Låneavtale 
mellom Vestby kommune v/Elsykkelbiblioteket (heretter kalt Elsykkelbiblioteket) og 

låner som benytter utlånstjenesten (heretter kalt låner) 

1. Elsykler med utstyr lånes ut mot fremvisning av gyldig nasjonalt lånekort og legitimasjon med bilde.
Har du ikke lånekort kan du henvende deg til Vestby eller Son bibliotek for å skaffe deg et.

2. Depositum pålydende 1000,- skal betales kontant ved utlån.

3. Låner og andre brukere av sykkelen må være over 18 år.

4. Elsykkelbiblioteket leverer sykkelen og annet utstyr (lås og sidevesker) i god stand.
Elsykkelen besiktiges av låner og Elsykkelbiblioteket ved utlevering.

5. Låner har erstatningsansvar for elsykkelen under lånetiden. Hvis elsykkelen eller annet utstyr blir stjålet i
løpet av låneperioden erstatter den som låner den fulle verdien av de stjålne varene.

6. Låner er ansvarlig for eventuelle skader på elsykkelen som oppstår i løpet av lånets løpetid. Låner må betale
for reparasjon og materialkostnader dersom dette ikke dekkes av garanti. Ved tilbakelevering skal eventuelle
skader rapporteres inn. Normal slitasje regnes ikke som skader.

7. Elsykkelbiblioteket belaster låneren 500,-/time pluss materialkostnader ved reparasjoner nevnt i pkt. 5.

8. Elsykkelen returneres til avtalt tid. Elsykkelbiblioteket vil belaste låneren 500,-/dag i forsinkelsesavgift.
Elsykkelen skal leveres i samme stand som den var ved utlevering. Elsykler med to batterier skal leveres med
minst ett fulladet batteri. Blir elsykkelen skitten på vei til levering skal låner rengjøre sykkelen, utstyr til dette
kan lånes av Elsykkelbiblioteket.

9. Alle sykler har lås. Ekstra kjettinglås følger også med. Sykkelen skal alltid låses med begge låser når den ikke er i 
bruk. Kjettinglås skal brukes til å låse sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe o.l. Computer skal alltid tas av når 
ikke elsykkel er i bruk.

10. Låner benytter tilbudet på egen risiko og er ansvarlig for skader som rammer seg selv eller tredjepart.

11. Låner forplikter seg til å delta i en enkel brukerundersøkelse om transportvaner og -adferd, også knyttet til
endringer av disse, i forbindelse med utlånet. Undersøkelsen gjennomføres en gang i forkant og to ganger i
etterkant av lånet. Elsykkelbiblioteket videreformidler ikke personlig informasjon til tredjeparter.

12. Vi oppfordrer alle lånere til å bruke hjelm. God tur!

Vestby, / / 

Underskrift låner 




