LAINAUSEHDOT [Pirkanmaan rahaston www-sivuille]

Yleistä
Suomen Kulttuurirahasto (Pirkanmaan rahasto) on hankkinut Kennedy-cembalon
tarkoituksenaan tukea ensisijaisesti Pirkanmaan alueella tapahtuvaa tai maakuntaan muuten
liittyvää ammatillista ja korkeatasoista esittävää musiikkitoimintaa. Cembalon käyttöä ei
kuitenkaan ole rajattu alueellisesti eikä yhteys Pirkanmaahan ole lainansaaniin ehdoton
edellytys. Cembalon pääasiallinen käyttötarkoitus on sen lainaaminen taiteilijoille esiintymis- ja
harjoituskäyttöön produktiokohtaisesti osana Kulttuurirahaston soitinkokoelmaa.

1. Suomen Kulttuurirahaston vastuut ja velvollisuudet
Kulttuurirahasto sallii cembalon lainakäytön yllä mainittuun tarkoitukseen. Cembaloa ei lainata
Suomen rajojen ulkopuolelle eikä yli kahta viikkoa kestävään yhtäjaksoiseen lainaan, ellei
erikseen toisin sovita.
Kulttuurirahasto vastaa cembalon ylläpidosta ja huollosta sekä niihin liittyvistä kuluista.
Kulttuurirahasto ei kuitenkaan vastaa cembalon kuljettamiseen tai lainaamiseen liittyvistä
kuluista.
Cembalo on vakuutettu pysyvästi Kulttuurirahaston toimesta. Lainaajan ei tarvitse hankkia
vakuutusta.
Kulttuurirahasto ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Lainaajalle voi aiheutua siitä, että
cembalon luovutus viivästyy tai cembalo ei ole sellainen kuin Lainaaja on olettanut.
Kulttuurirahasto ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita Lainaajalle voi aiheutua siitä, että
Lainaaja on tehnyt sitoumuksia, jotka edellyttävät cembalon olevan Lainaajan käytössä lainaajan päätyttyä tai tilanteessa, jossa lainasopimus puretaan ennen laina-ajan päättymistä.
Kulttuurirahastolla on oikeus purkaa lainasopimus päättymään välittömästi, jos Lainaaja
menettelee niin, että on perusteltua aihetta olettaa cembalon olevan vaarassa vahingoittua.
Kulttuurirahastolla on vastaava oikeus myös silloin, kun Lainaaja menettelee näiden
lainausehtojen tai lainasopimuksen vastaisesti. Purkutilanteessa Lainaajan tulee luovuttaa
cembalo välittömästi lainanantajalle.
Kulttuurirahaston valtuuttaa Tampereen vanhan musiikin ystävät ry:n hoitamaan puolestaan
cembalon lainaamiseen liittyvät käytännön toimet, lainausehtojen valvonnan ja toimeenpanon
sekä lainasopimusten allekirjoittamisen. Yhdistys voi periä lainaamisesta maksun.

2. Lainaajan vastuut ja velvollisuudet
Cembaloa saa käyttää ainoastaan sille ominaiseen tarkoitukseen sen arvon mukaisella tavalla
erityistä huolellisuutta noudattaen. Cembaloa ei saa jättää vartioimattomaan
moottoriajoneuvoon.
Laina-aika / Lainaajan vastuu alkaa, kun cembalon siirtoon ryhdytään ja päättyy, kun se on
palautettu.
Lainaajan on välittömästi ilmoitettava Kulttuurirahastolle cembaloa kohdanneesta vahingosta tai
katoamisesta.
Lainaaja vastaa cembalolle aiheutuneesta vahingosta tai katoamisesta, jos:
 vahinko tai katoaminen on aiheutettu tahallisesti, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä;
tai
 on toimittu muuten tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti.
Cembalon tavanomainen käyttökuluminen ei aiheuta korvausvastuuta.
Cembalo on palautettava laina-ajan päättyessä vahingoittumattomana ja hyvässä soittokunnossa.
Lainaaja ei voi kieltäytyä palauttamasta cembaloa sillä perusteella, että siitä on aiheutunut
hänelle kustannuksia.
Lainaaja vastaa kaikissa tilanteissa kuljetus- ja matkakustannuksista, joita mahdollisesti syntyy
cembalon haltuun saamisesta tai palauttamisesta, kuten esimerkiksi kuljetuksesta käyttöpaikalle
ja takaisin

3. Päivittäishuolto
Lainaaja vastaa cembalon päivittäishuollosta koko laina-ajalta.
Päivittäishuolto tarkoittaa sellaisia cembalon huoltotoimenpiteitä, jotka kuuluvat huolellisen
cembalistin ammattitaitoon ja arkirutiiniin. Päivittäishuoltoon kuuluvat esimerkiksi
virittäminen, vaurioituneen kielen tai kynnen vaihto ja yksittäisten sammuttajien säätäminen.
Päivittäishuoltoon kuuluu myös cembalon kunnon yleinen tarkkailu ja ryhtyminen omaaloitteisesti ja ennalta ehkäisevästi toimenpiteisiin, joita cembalon kunnossa tapahtuneet
muutokset edellyttävät. Lisäksi Päivittäishuoltoon kuuluu raportointi Tampereen vanhan
musiikin ystävät ry:lle mahdollisista vioista ja tarpeiston puutteista. Päivittäishuollon
toteuttamista varten cembalon tarpeistoon kuuluu huoltolaukku, josta löytyy mm. varakieliä, kynsiä ja -sammuttajia sekä veitsi.

