
Hyreskontrakt Projektor
För uthyrning av Kontakt

Sektionsprojektor Streamix M-styret

med projektorduk och tillbehör mstyret@mtek.chalmers.se

Modell BENQ MS536 och iiglo screen 120’’Tripod

Hyrestagaren är inskriven på maskinteknologsektionen och är den person som hämtar projektorn från
styrelserummet. Projektorn får enbart användas på arrangemang som är öppna för studenter på sektionen
att gå på. Projektorn får användas vid förberedelser av arrangemanget, under arrangemanget samt vid
städning efter arrangemanget. Därefter ska projektorn lämnas tillbaka på styrelserummet. Det är
hyrestagarens ansvar att se till att projektorn ej är skadad då den hämtas, sköts inte detta kan hyrestagaren
hållas ansvarig för skador ej orsakad av denna.

Hyrestagarens ansvar
Vid hyra av maskinteknologsektionens projektor har jag följande skyldigheter.

§1 Fullt ansvar för projektorn under hyrestiden.

§2 Skulle något hända med projektor, monitorkabel, fjärrkontroll, projektorduk och/eller
kabel så de ej längre fungerar som det ska är jag ersättningsskyldig för det skadade eller
borttappade objektet.

§3 Eventuellt vite eller straffavgift utfärdade efter hyresperioden är jag skyldig att betala. Beloppet ska
betalas till M-styret senast 10 arbetsdagar efter att jag informerats om detta.

§4 Vid försenad inlämning betalar jag ett vite på 500 kronor, SEK.

§5 Vid kosmetiska skador på projektorn och/eller projektorduk betalar jag ett vite på 100 - 500 kronor,
SEK. Vitet varierar  beroende på skadans storlek. M-styret har full makt att bestämma vad som är
en kosmetisk skadad och vitets belopp.

§6 Jag rapporterar direkt till M-styret om jag upptäcker fel på projektorn då jag hämtar ut den.

§7 Vid mindre skador på projektorns kabel är jag skyldig att betala ett vite på 300 kronor, SEK.

§8 Använder jag projektorn i samband med ett arrangemang eller annan typ av samling som ej är öppet
för sektionens medlemmar är jag skyldig att betala ett vite på 1500 kronor, SEK.

§9 Vid skador på projektorduken betalar jag ett vite på 500 kronor, SEK.

§10 Använder jag projektorn eller dess utrustning utan att bokat dessa är jag skyldig att betala ett vite på
500 kronor, SEK. Projektorn ska bokas senast 7 dagar innan ett arrangemang.

§11 Jag känner till och måste följa de regler som finns på Maskinteknologsektionens
hemsida, www.mtek.chalmers.se.

Jag bekräftar härmed legitimiteten av ovanstående upplysningar, att jag förstår mitt ansvar som hyrestagare till
sektionsprojektorn. Uppgifterna ovan används för att fakturera dig enligt lag angående användningen av
Streamix samt för att bokföra och kontakta dig. Uppgiften för den som bokar sparas av Chalmers Studentkår
Maskinteknologsektionen lokalt på ett bokföringsprogram tills fakturan är betald. Uppgiften kan alltid raderas,
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kontakta i sådana fall mstyret@mtek.chalmers.se. Vid signering av detta kontrakt godkänner jag behandlingen
av personuppgifter nedan enligt beskrivningen. Detta kontrakt är giltigt från det att föreningens medlemmar
officiellt går på tills det att de officiellt går av. Samtliga personer i föreningen är skyldiga att skriva på
kontraktet. Är föreningen en medlemsförening ska alla medlemmar i föreningens styrelse skriva på kontraktet.

Hyrande Förening:
Namn på förening

Föreningen är aktiv
mellan
(YYYY-MM-DD)

Från: 20____-____-____ Till: 20____-____-____

E-mail

Post Signatur Namnförtydligande
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