VUOKRASOPIMUS
OUBS ry, E-mail: hallitus@oubs.fi
Vuokrattava laitteisto on nähtävissä osoitteessa: oubs.fi/laitevuokraus/
SOPIMUSOSAPUOLET
Vuokraaja – Yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys tai yritys joka vuokraa laitteet.
OUBS ry – Vuokrattavien laitteiden hallinnoija.
YLEISTÄ
OUBS ry vuokraa laitteistoa siinä kunnossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Vuokraajalla on
oikeus tarkistaa laitteiston kunto ennen luovutusta. OUBS ry ei korvaa vuokraajalle
aiheutuneita taloudellisia/aineellisia menetyksiä, mikäli edellinen vuokraaja hajottaa tai
kadottaa luvatun laitteiston ennen sovittua vuokra-ajankohtaa. Vuokraajalla ei ole oikeutta
vuokrata kalustoa eteenpäin.
VUOKRAEHDOT
Allekirjoittanut vuokraaja vastaa vuokrattavan laitteiston palautuskunnosta
henkilökohtaisesti, vaikka laitteiden palauttaja olisi eri henkilö. Laitteiston kunto määritellään
sopimuksessa kolmeen vahinkokategoriaan:
1. Yleinen kuluma
a. Yleiseksi kulumaksi määritellään laitteelle normaalista ja oikeaoppisesta
käytöstä aiheutunut kosmeettinen tai aineellinen kuluma (esimerkiksi
polttimon palaminen tai kaapelien kontaktihäiriöt), joka määrittelee laitteen
normaalin elinkaaren.
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan, mikäli havaitsee vuokratussa
laitteessa yleistä kulumaa, mutta ei ole siitä korvausvastuussa.
2. Kosmeettinen kuluma
a. Kosmeettiseksi kulumaksi määritellään laitteelle aiheutunut kuluma, joka on
tapahtunut huolimattoman käsittelyn seurauksena.
b. Kosmeettinen kuluma ei vaikuta oleellisesti laitteen toimintaan, mutta laskee
laitteen käypää kauppa-arvoa.
OUBS ry voi laskuttaa vuokraajaa laitteen keskimääräisen jälleenmyyntiarvon
vähennyksen verran. Tässä tapauksessa noudatetaan kohtuullisuutta ja
yleistä maalaisjärkeä vahingon suuruudesta.
3)

Vahingollinen kuluma
a)
Vahingollinen kuluma on vuokraajan käsissä aiheutunut tahaton tai tahallinen
kuluma, joka aiheuttaa laitteessa toiminnallisia häiriöitä tai sen rikkoutumisen.
b)

Vahingolliseksi kulumaksi lasketaan myös laitteen häviäminen. Tällöin
vuokraaja on luonnollisesti korvausvelvollinen koko laitteen korvaamisesta
uudella.

OUBS ry voi tapauskohtaisesti laskuttaa vuokraajalta laitteen korjaamisesta aiheutuneet
kustannukset tai pahimmassa tapauksessa koko uuden laitteen hinnan huolimatta siitä, onko
vaurio aiheutunut huolimattoman, tahallisen tai kolmannen osapuolen käytön seurauksena.
LAITTEISTON LUOVUTUS
OUBS:n valtuuttama luovuttaja luovuttaa laitteiston vuokraajalle sovittuna ajankohtana.
Normaalisti seuraavan päivän vuokrakalusto luovutetaan Studiolta klo 18.00–21.00 välillä.
Ennen kello 12.00 luovutettu kalusto laskutetaan myös luovutuspäivän osalta, ellei muuta
sovita.
LAITTEISTON PALAUTUS
Laitteisto palautetaan sopimuksessa määriteltyjen kellonaikojen puitteissa sovittuna päivänä.
Myöhästymisestä laskutetaan seuraavasti:
1. Laitteistoa ei vastaanoteta normaalisti klo 21.00 jälkeen. Palautusajankohtaa
seuraavista vuorokausista laskutetaan lisähintaa normaalin päivähinnaston
mukaisesti.
2. Mikäli palautuksen myöhästyessä seuraava vuokraaja jää ilman laitteistoa, on OUBS
ry:llä oikeus laskuttaa menetetty vuokratappio myöhästymisen aiheuttamalta
vuokraajalta.
Mikäli vuokraaja myöhästyy sovitusta luovutus/palautus -ajankohdasta, eikä ole ilmoittanut
siitä viimeistään tuntia ennen luovutusta/palautusta, OUBS ry voi laskuttaa vuokraajaa 50€
jokaista alkavaa puolentunnin (30min) odotteluajanjaksoa kohti.
OUBS ry:llä on oikeus perua vuokravaraus, mikäli sovitusta luovutus/palautus -ajankohdasta
myöhästytään 30 minuuttia siitä ilmoittamatta.

