BESTEMMELSER FOR UDLÅN AF HISTORISK MATERIEL FRA DANSKE HÆRHISTORISKE MUSEER.

§1
Danske Hærhistoriske Museer (DHM) kan gennem
Materieludvalget udlåne militærhistorisk materiel til
opvisning-, udstilling- og formidlingsformål.
§2
Udlån finder sted, såfremt DHM skønner, at formålet
med udlånet står i rimeligt forhold til de ressourcer,
som DHM må anvende i forbindelse med udlånets
afvikling, og at de stillede opbevarings- og
sikringsmæssige krav kan forventes honoreret af
låneren.
§3
Udlån sker til DHM organisationer og samlinger. En
anmodning skal indeholde oplysninger om formålet
med lånet samt varighed og sted. DHM udarbejder en
udlånskvittering
for
hver
enkelt
genstand.
Udlånskvitteringen angiver, hvilket materiel der er
omfattet af udlånsaftalen og hvilke specifikke
restriktioner, krav mv, der gælder for den udlånte
genstand.
§4
Udlånt materiel skal opbevares sikkert og forsvarligt og
gennem adgangsregulerende foranstaltninger sikres
mod ukontrolleret adgang til de udlånte genstande. Der
skal være periodisk opsyn med lokalerne, når de er
tilgængelige for publikum.
Bygnings- miljø- og arbejdsmiljømæssige krav ifm.
opbevaring af udlånt materiel skal til enhver tid være
opfyldt.
For våben, der er omfattet af våbenloven, skal den
lokale politimyndigheds anvisninger for opbevaring og
sikring af den enkelte genstand indhentes og
overholdes.
DHM anvisninger for vedligeholdelse af den udlånte
genstand skal overholdes.
DHM har ret til at føre kontrol med ovenstående forhold
i fornødent omfang.
§5
Den udlånte genstand forsikres særskilt af låneren til
den
af
DHM
angivne
erstatningssum,
jf.
udlånskvittering.
Låner skal sikre sig, at medlemmer og ansatte til
enhver tid er dækket af en forsikring for eventuelle
skader, som de måtte blive påført ifm. anvendelse af og
arbejde med det udlånte materiel.
Låner er endvidere ansvarlig for skader på det udlånte
materiel; for person- og tingskade ift. tredjemand
(eksempelvis besøgende) samt for al person- og
tingskade
ift.
medlemmer
og
ansatte
ifm.
vedligeholdelse, restaurering, opvisning, udstilling,
transport mv. af det udlånte.
Såfremt låneren er omfattet af Statens regler for
selvforsikring bortfalder kravet om selvstændig
forsikring.
DHM har ret til at modtage dokumentation for nævnte
forsikringsforhold.
DHM eller anden myndighed eller organisation i
Forsvaret kan på ingen måde drages til ansvar for
person- eller materielskade eller brud på gældende
lovgivning, der forvoldes, som følge af låners omgang
med den udlånte genstand.
§6
Enhver skade meddeles straks DHM og bortkomst
meldes straks til DHM samt politiet.
Ved bortkomst af genstanden opkræver DHM en
erstatning, der svarer til den fastsatte erstatningssum.
Ved bortkomst af en eller flere dele fra den udlånte
genstand kan DHM opkræve en erstatning, der
fastsættes efter aftale. Den samlede erstatning for en

bortkommen del/bortkomne dele fra en og samme
genstand vil dog maksimalt beløbe sig til den samlede
erstatningssum for den udlånte genstand.
Ved beskadigelse af den udlånte genstand udbedres
skaden af låner, med mindre andet aftales med DHM.
Låner afholder alle udgifter til udbedring af skaden samt i
forbindelse med eventuel besigtigelse af skaden.
§7
Udlånte genstande må under hele udlånsperioden kun
anvendes
til
det
formål,
som fremgår af
udlånskvitteringen.
Den udlånte genstand skal vedligeholdes og
restaureres i fornødent omfang og i øvrigt behandles i
henhold til lånebetingelserne.
Er formålet med udlånet, at genstanden udstilles, skal
denne være udstillet i hele udlånsperioden, og må ikke
henstilles midlertidigt eller permanent i depot.
Den udlånte genstand må ikke sælges, videreudlånes,
udlejes, pantsættes, eller på anden måde overdrages
eller stilles til rådighed for andre eller gøres til genstand
for økonomiske transaktioner – uden forudgående
aftale med DHM.
Ved udlån til formidlingsformål, skal det af tekstningen
samt alle publikationer entydigt fremgå, at den udlånte
genstand er udlånt af DHM.
§8
Låner afholder alle udgifter ifm. udstilling, opvisning og
transport af udlånt materiel, såfremt ikke andet er aftalt.
Låner sikrer sig i den forbindelse, at alle
lovgivningsmæssige krav til enhver tid er opfyldt og at
fornødne tilladelser og godkendelser fra offentlige
myndigheder er indhentet
§9
Udlånsaftalen er tidsubegrænset, men kan af begge
parter opsiges med et varsel på 1 år fra udgangen af
en måned.
Ved opsigelse af udlånsaftalen skal genstanden
tilbageleveres i væsentlig samme stand som på
tidspunktet for udlån, når der bortses fra
vedligeholdelse og restaurering, som er udført i
overensstemmelse med udlånsaftalen. Låner afholder
udgifter til hjemtransport af det udlånte.
DHM er dog berettiget til straks, eller efter et af DHM
fastsat varsel, at ophæve udlånsaftalen, såfremt låner
væsentligt misligholder nærværende aftale.
§ 10
Hærens Kampskoles (HKS) tidligere udlånsbetingelser
træder ud af kraft senest den 1. januar 2018, til hvilken
tid alle eksisterende udlån fra DHM skal være indgået
efter udlånsbestemmelserne af 2017.
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