DET ER LETT Å LÅNE
UTSTYR FRA BUA ØVRE EIKER
ØVRE EIKER

Du kan se hva slags utstyr som er tilgjengelig på www.oeikbib.no
Alle spørsmål knyttet til utlånsordningen og utstyret kan sendes på
e-post til biblioteket@oeiker.no
Utlånsregler
• Du må ha lånekort ved Øvre Eiker bibliotek for å låne. I tillegg må
du fylle ut et eget lånereglement første gang du låner noe i BUA.
Du kan bli en BUA-låner fra det året du fyller 13 år. Lånere under
18 år må ha foresattes godkjenning.
• Alt utstyr brukes på eget ansvar. Du er ansvarlig for utstyr som
lånes i ditt navn.
• Levér utstyret så snart du er ferdig med det, senest innen
forfallsdato. Ved for sen levering påløper purregebyr. 		
Se biblioteket nettsider for priser.

• Ta godt vare på utstyret du låner. Rengjør utstyr før du leverer
det tilbake. Les og følg eventuelle instruksjoner som følger med
utstyret.
• Meld fra til biblioteket dersom utstyr blir skadet eller ødelagt.
Ved slitasje/uhell betaler du ikke erstatning, men vi kan kreve
erstatning for utstyr som blir ødelagt på grunn av feil/uforsiktig
bruk.
• Bortkommet utstyr faktureres med en egenandel.
• Gjentatt for sen levering av utstyr, mislighold av utstyr eller andre
brudd på reglene kan medføre tap av lånerett.
Gi beskjed om du har forslag til hvordan vi kan bli bedre.
Vi hører veldig gjerne fra deg.
Vil du vite mer om BUA? Besøk oss på www.bua.io,
følg oss på Facebook eller ta en tur innom BUA der du bor.

Med forbehold om trykkfeil og endringer. Juni 2019.

• Utstyr fra BUA kan kun leveres i bibliotekets betjente åpningstid.
Det er IKKE mulig å levere i meråpen tid.

FØRSTEMANN
TIL BUA!

VELKOMMEN
TIL BUA!
DET SKAL JEG TESTE!
I BUA finner du utstyr for mange ulike aktiviteter.
BUA finnes over hele landet. Det varierer litt hva som
finnes i de ulike BUA’ene, men alle har bra utstyr å låne
ut. Stikk innom BUA Øvre Eiker og se selv. Om vinteren
er det vanlig å finne snowboard, langrennski, alpinski,
staver, støvler, skisko, hjelmer og beskyttelsesutstyr.
I sommersesongen kan du låne sykler, skateboard,
sparkesykler, friluftsutstyr og mye mer.

Har du lyst til å prøve noe nytt – og det helt
uten at du må kjøpe utstyret først?
Det er enklere enn du tror, stikk innom BUA!
I BUA kan du låne utstyr til ulike aktiviteter og friluftsliv helt gratis,
hele året. BUA er en utlånssentral for barn, unge og familier i Øvre
Eiker. Vår BUA er tilknyttet biblioteket i Hokksund og du låner med
lånekortet ditt.

Besøk oss på Øvre Eiker bibliotek,
Rådhuset, 3300 Hokksund.
Mer informasjon og åpningstider finner du på
www.oeikbib.no
Vi gleder oss til å låne bort det vi har!

