
 
TEEKKARIRATSASTAJIEN VARUSTEIDEN LAINAUSEHDOT 

Tässä asiakirjassa henkilöllä tarkoitetaan Teekkariratsastajien varusteiden 
lainauslomakkeen täyttänyttä henkilöä, joka on hyväksynyt lainausehdot lomakkeen täytön 
yhteydessä.  
 

1. Lainauksen edellytykset 
1.1. Varusteita voidaan lainata vain Teekkariratsastajien jäsenille. 
1.2. Lainauksesta perintään 20 euron pantti jokaista lainattua varustetta kohti. 

Pantin tulee olla maksettuna Teekkariratsastajille ennen kuin varuste voidaan 
luovuttaa henkilön käyttöön. Pantti palautetaan lainaajalle tietyin ehdoin, ks. 
kohta 3. 

1.3. Jos varuste lainataan muuhun kuin Teekkariratsastajien järjestämään 
toimintaan, eikä kyseessä ole ratsastuskilpailut, joissa henkilö edustaisi 
Teekkariratsastajien seuran jäsenenä, lainauksesta peritään 20 euron pantin 
lisäksi viiden euron lainausmaksu ja euron vuokra per alkava lainausviikko. 

1.4. Varusteen voi lainata enintään 3 kuukaudeksi kerrallaan. 
 

2. Varusteiden ollessa lainassa 
2.1. Varusteet lainannut henkilö on vastuussa varusteiden hyvästä kunnosta ja 

käyttökelpoisuudesta. 
2.2. Jos kypärä tippuu kovalle alustalle tai jos henkilö tippuu kypärä päässään, 

henkilö on velvoitettu korvaamaan kypärän Teekkariratsastajille.  
2.3. Henkilö on korvausvelvollinen, jos varuste vaurioituu silmin nähtävästi tai 

rikkoutuu niin, että se ei toimi käyttötarkoituksessaan. Korvaustapauksissa 
henkilö voi valita hankkia Teekkariratsastajille vastaavan varusteen tai 
maksaa varusteesta sen hinnan, jolla Teekkariratsastajat on varusteen 
hankkinut. Kun korvausvelvollisuus on suoritettu, henkilölle palautetaan 
lainauksesta peritty pantti. 

2.4. Varusteet säilytetään sääolosuhteilta suojattuna ja ilmavasti, eikä esimerkiksi 
muovipussiin käärittynä. Kypärän kuuluu olla kypäräpussissaan aina, kun se 
ei ole henkilön päässä. Kypärän sisällä ei pidetä mitään sinne kuulumatonta, 
kuten vesipulloa tai ratsastushanskoja. 
 

3. Varusteiden palautus 
3.1. Henkilön tulee puhdistaa lainaamansa varuste ennen palautusta. Kypärän 

irroitettava sisus pestään hellävaraisesti käsin pyykinpesunesteellä ja 
kiinnitetään kuivana takaisin paikoilleen tarroistaan. Turvaliivi pyyhitään 
märällä/kostealla pyyhkeellä ja kuivatetaan. 

3.2. Varusteen tulee olla palautuksen yhteydessä ehjä ja siisti, ks. kohta 2. 
Normaali käytöstä johtuva kuluminen hyväksytään. Korvausvelvollisuus ei 
pääty palauttamisen jälkeen, jos vaurio tai rikkoutuminen on tapahtunut sinä 
aikana, kun henkilö on varusteita lainannut. Jos henkilö palauttaa 
rikkoutuneen varusteen, jonka rikkinäisyys paljastuu vasta myöhemmin, 
henkilöltä peritään takautuvasti pantti, varusteen hankintahinta ja näille 8 % 
korko palautuksen jälkeiseltä ajalta.  
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3.3. Kun kohdat 3.1. ja 3.2. täyttyvät ja varuste on palautettu Teekkariratsastajien 
edustajalle, henkilölle palautetaan häneltä peritty pantti viiden pankkipäivän 
kuluessa.  

 


