Bagskabe – Retningslinier
Svendborg Golf Klub stiller en række bagskabe til rådighed for sine medlemmer, som mod betaling
af skabsleje og depositum ved oprettelse, kan leje et af følgende skabstyper.






Lille Underskab
Lille Overskab
Stort Underskab
Stort Overskab
Stort Underskab med EL

Når man lejer et bagskab hos Svendborg Golf Klub forpligter man sig automatisk til at følge de
gældende og vedtagende retningslinier for leje/brug af bagskab. De er som skrevet herunder.
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Sekretariatet administrerer og ajourfører liste over bagskabe. Listen må af hensyn til
persondataloven ikke offentliggøres.
Hvis der ikke er ledige skabe, oprettes der en venteliste som løbende ajourføres af
sekretariatet.
Lejer (Medlemmet som lejer skabet) forpligter sig til, via sin Golfbox profil, at sikre at det er
det rette skab der benyttes.
Lejer skal selv købe en lås til sit skab
Lejer er forpligtet til at holde sit bagskab pænt og ryddeligt.
Sekretariatet har frit lejde til at åbne skabet hvis der er uoverensstemmelse mellem lejer og
skabsnummer. evt. brud af lås erstattes ikke af sekretariatet, men er medlemmets eget
ansvar.
Hvis sekretariatet har ryddet et skab vil udstyret blive stillet i sekretariatet med seddel om
hvor udstyret har befundet sig. Det er medlemmets eget ansvar at afhente udstyr m.m.
Hvis skabslejen opsiges eller medlemmet meldes ud, er man forpligtet til, senest 8 dage
efter opsigelsesdato, at tømme sit skab og meddele dette i sekretariatet. Hvis det ikke sker,
bortfalder retten til at få tilbagebetalt depositum og skabet vil blive ryddet af sekretariatet.
Forsikring af Golf Udstyr i skabet er lejerens ansvar.
Man skal selv checke sin indboforsikring – familieforsikring – hjemforsikring.
Man skal selv tage kontakt til ens eget forsikringsselskab, da nogle selskaber dækker
automatisk - i andre selskaber skal der tegnes en ekstra forsikring.
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