
 

Kontaktinformasjon: Utstyrssentralen i Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.  
 

Utstyrssentralen – fullmakt for å låne utstyr  

For personer under 18 år  
Er du under 18 år, må en person over 18 år med bostedsadresse i Norge eller en 

organisasjon/institusjon ( for eksempel en barnehage, skole, lag/forening) kan være ansvarlig for lånet 

og opptre som Ansvarlig låntaker. Ansvarlig låntaker kan gi samtykke til at mindreårige kan låne 

utstyr i sitt navn fra Utstyrssentralen. Du blir da Medlåntaker. Ansvarlig låntaker har da lest og 

bekreftet at han/hun godkjenner lånevilkår for utlånsordningen ved Utstyrssentralen. 
 

Denne fullmakten i ferdig stand sendes per epost til utstyrssentralen@e-h.kommune.no eller 

medbringes første gang Medlåntaker skal låne utstyr. Ta også med gyldig legitimasjon. Ansvarlig 

låntaker og Medlåntaker sine personopplysninger blir lagret i Utstyrssentralens elektroniske 

utlånssystem. Deretter kan Medlåntaker åne utstyr gjentatte ganger helt til Ansvarlig låntaker ber om 

at fullmakten trekkes tilbake. Dette må gjøres skriftlig per epost til utstyrssentralen@e-h.kommune.no 

eller ved personlig oppmøte i Utstyrssentralens lokaler i åpningstiden. 
 

Utstyrssentralen kan ikke påta seg ansvar dersom vi blir utsatt for forfalsking i denne forbindelse. 

___________________________________________________________________________ 

FULLMAKT: 

Bruk blokkbokstaver for bedre lesbarhet (All informasjon må fylles ut) 
 

Jeg ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bekrefter herved at : 

 

Navn Medlåntaker : ………………........................................ Fødselsdato 

 

Adresse:……………………………………………………………………………… 
 

Epost:................................................................ 
 

Mobiltelefonnummer: ………………………………………….. 
 

kan låne sports- og fritidsutstyr fra Utstyrssentralen i mitt navn. Jeg har lest og forstått 

Utstyrssentralen sine lånevilkår og er inneforstått med at jeg er ansvarlig for lån gjennomført 

av Medlåntaker.  
 

Navn Ansvarlig låntaker:............................................................................. 
 

Fødselsdato:................................ Relasjon til Medlåntaker:................................................... 
 

Adresse:............................................................ 
 

Epost:........................................................................................... 
 

Mobiltelefonnummer:..................................................................... 
 

 

Ansvarlig låntakers underskrift:........................................................................ dato:................... 
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Kontaktinformasjon: Utstyrssentralen i Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.  
 

Informasjon den som låner utstyret: 

 All bruk av utstyret skjer på eget ansvar. Ansvarlig låntaker må selv dekke kostnader ved 

reparasjoner eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli ødelagt. Dette gjelder 

ikke normal slitasje. Utstyret leveres tilbake i den samme stand som ved utlån/leie. Avvik 

skal meldes fra om ved innlevering til Utstyrssentralen 

 Utstyrssentralen står ikke ansvarlig dersom bruk av utstyr fører til skade på personer 

 Det forutsettes at låntaker setter seg inn i bruken av utstyret. 

 Alt utstyr er gratis å låne 

 Signert versjon av avtale om utlån oppbevares på utstyrssentralen. Utlåner får kopi. 

 Utstyret kan lånes i inntil 14 dager, og må leveres tilbake til Utstyrssentralen i 

Kasernevegen 19 dersom ikke annet er avtalt. 

- Mandager kl. 16.-18 

- Onsdag kl. 16. – 18  

 


