
	  

	  

Villkor	  vid	  lån	  av	  materialförvaring	  vid	  Universitetsbiblioteket,	  Lunds	  universitet	  

• Dessa	  lånevillkor	  är	  tillämpliga	  på	  samtliga	  lån	  av	  materialförvaring	  i	  form	  av	  skåp	  och	  vagnar	  
vid	  Lunds	  universitetsbibliotek	  (nedan	  kallat	  ”biblioteket”).	  	  Bindande	  låneavtal	  kommer	  till	  
stånd	  genom	  låntagarens	  utkvittering	  hos	  biblioteket	  av	  nyckel	  till	  skåp	  och/eller	  vagn.	  	  
	  

• Skåp	  och	  vagnar	  vid	  biblioteket	  utlånas	  endast	  till	  den	  som	  har	  en	  giltig	  lånehandling.	  	  
	  

• Skåp	  och	  vagnar	  lånas	  i	  första	  hand	  ut	  till	  låntagare	  som	  har	  läsesalslån	  vid	  biblioteket.	  
	  

• Låntagaren	  förbinder	  sig	  genom	  lånet	  att	  ansvara	  för	  nyckeln.	  Låntagaren	  får	  inte	  låna	  ut	  
nyckeln	  till	  obehörig	  eller	  ersätta	  låset	  på	  skåp	  och/eller	  vagn	  med	  ett	  annat.	  Det	  är	  heller	  
inte	  tillåtet	  att	  tillverka	  kopior	  av	  nyckeln.	  	  
	  

• Vid	  förlust	  av	  nyckeln	  debiteras	  låntagaren	  kostnaden	  för	  byte	  av	  lås	  samt	  
hanteringskostnad.	  	  

	  
• Låntagaren	  är	  ansvarig	  för	  det	  material	  denna	  förvarar	  i	  skåp	  och/eller	  vagn.	  

	  
• Biblioteket	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  öppna	  samtliga	  skåp	  och	  vagnar	  med	  huvudnyckel	  vid	  

behov	  och	  utan	  förvarning.	  	  
	  

• Biblioteket	  ansvarar	  inte	  för	  personliga	  tillhörigheter	  som	  förvaras	  i	  skåp	  och/eller	  vagn.	  
	  

• Endast	  forskare	  kan	  låna	  skåp	  och/eller	  vagn	  i	  Scriptoriet	  eller	  Collinska.	  Dessa	  har	  en	  
låneperiod	  om	  12	  månader	  med	  möjlighet	  till	  omlån	  samt	  en	  avgift.	  Om	  låntagaren	  önskar	  
göra	  ett	  omlån	  är	  denna	  skyldig	  att	  göra	  detta	  i	  bibliotekets	  informationsdisk	  vid	  utgången	  
lånetid.	  För	  aktuella	  priser	  för	  skåp	  och	  vagn	  per	  låneperiod	  om	  12	  månader,	  se	  bibliotekets	  
hemsida	  (www.ub.lu.se).	  

	  
• Samtliga	  skåp	  och	  vagnar	  med	  låneperiod	  om	  6	  månader	  är	  tillgängliga	  för	  samtliga	  låntagare	  

och	  kostar	  inget	  att	  låna.	  Det	  går	  för	  dessa	  skåp	  och	  vagnar	  	  inte	  att	  förlänga	  lånet	  efter	  
utgången	  lånetid.	  	  
	  

• Om	  låntagaren	  underlåter	  att	  återlämna	  nyckeln	  vid	  utgången	  lånetid,	  alternativt	  låna	  om	  i	  
de	  fall	  omlån	  är	  möjligt,	  kommer	  låntagaren	  att	  debiteras	  hanteringskostnad	  samt	  kostnad	  
för	  låsbyte	  om	  sådant	  krävs.	  	  

	  
• Biblioteket	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  ändra	  hela	  eller	  delar	  av	  dessa	  villkor	  under	  perioden	  

låntagaren	  lånar	  skåp	  och/eller	  vagn	  utan	  att	  underrättelse	  sker	  i	  särskild	  ordning.	  Den	  
gällande	  lydelsen	  av	  dessa	  lånevillkor	  finns	  tillgänglig	  på	  bibliotekets	  hemsida	  
(www.ub.lu.se).	  
	  


