LEJEBETINGELSER
NATMINTON-UDSTYR
DGI Nordsjælland råder over udstyr, som kan bruges til såkaldt Natminton – UV-udstyr, hvor banestreger og bolde bliver
selvlysende med hjælp fra lamper. Udstyret opbevares hos DGI Nordsjælland og kan lejes af DGI’s medlemsforeninger.
Der er følgende udstyr til rådighed (til 6 badmintonbaner):

12 stk. UV-lamper

6 stk. lysstativer med 6 stk. T-barer (samt 36 stk. skruer til montering af lamper)

6 stk. IEC tilslutningskabler (10 meter)

6 stk. IEC forlængerkabler (1 meter)

UV-tape svarende til 6 baner + netkant

48 stk. gule nylonbolde
Udstyret fylder en del, hvilket skal medtænkes i transporten. Dog kan det sagtens være i en større (tom) bil, hvor bagsæderne ligger
ned. Udstyret er så vidt muligt pakket i tasker, så det er let at transportere.
Ansvar






Lejer transporterer selv udstyret til fra og til DGI Nordsjælland i Hillerød. Lejer skal være indstillet på at være behjælpelig
med at læsse og transportere udstyret ved både udlevering og returnering.
Lejer afhenter fredag og afleverer igen mandag til DGI Nordsjælland i kontorets åbningstid med mindre andet er aftalt.
Overtrædes dette uden forudgående aftale, opkræves der en afgift på 500 kr. pr. dag.
Afleveres udstyret tilbage i anden stand end ved udlevering, opkræves der en afgift svarende til hvad genanskaffelse af
nyt udstyr vil koste.
Lejer erstatter ødelagt og bortkommet udstyr til kostprisen (ikke ved slitage). Dette oplyses ved tilbagelevering.
Faktura fremsendes af DGI Nordsjælland efter udlejning og gennemgang af udstyr.

Pris
1.750 DKK
Betingelser for brug af Natminton-udstyr

Udstyret må KUN opstilles indendørs i idrætshal.

Udstyret skal altid være under opsyn.

Det er ikke tilladt at hænge i stativerne eller placere effekter (tøj mv.) på stativerne.

Udstyret skal, når det ikke bruges, opbevares tørt og i aflåst rum.
Henvendelse om leje af Natminton rettes til:
DGI Nordsjælland
Frederiksværksgade 16
3400 Hillerød
Tlf: 79 40 47 00
Email: camilla.pedersen@dgi.dk eller lars.lau@dgi.dk
NB! Al brug af udstyret sker på eget ansvar.

________________________________________
Foreningens navn og underskrift
(underskrevet aftale medbringes ved afhentning)

__________________________________________
Udstyr udleveret d.d. på vegne af DGI Nordsjælland

Udstyret modtaget og gennemgået med følgende bemærkninger: ______________________________________________
(Udfyldes af DGI Nordsjælland)
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