
Medlemsavtale DalaMakers 

Det er i dag inngått avtale mellom DalaMakers og 

Navn:   

Adresse:   

E-post:  

Telefon:  

Fødselsdato:   Yrke*:  

 

Som medlem i DalaMakers får du tilgang til lokaler, verktøy og maskiner 24 timer i døgnet.  

Bruk av maskiner og utstyr er gratis for alle medlemmer, dersom ikke annet er angitt på maskinen. 

Så fort din betaling er registrert hos DalaMakers vil du motta en kode til døren og instruksjoner for 

hvordan denne brukes, denne koden er personlig og må ikke under noen omstendighet gis til andre, 

brudd på dette kan medføre utestengelse.  

Medlemsavgiften betales forskuddsvis hver måned og senest den siste dag i måneden før, den 

betales via VIPPS! til #509204 Kontingent Makerspace i Br.dal, eller med kort nede hos DalaMakers, 

eller bankkonto: 1822 75 18738. Medlemsavgiften er ikke refunderbar.  

Dørkoden endres den første hver måned, det vil si at har du ikke betalt for denne måneden, så 

kommer du ikke inn.  

Som medlem hos DalaMakers plikter du:  

• Å ha forsikring på seg selv, DalaMakers forsikrer ikke medlemmene. 

• Å være med på maskinkurs før bruk av maskiner som krever kurs (Laser/Fres/FoamCutter)  

• Å tilegne seg nødvendig kunnskap om maskinene som skal brukes. 

• Å være tilstede ved bruk av maskinene, det er ikke under noen omstendighet lov til å forlate 

en maskin i drift.  

• Å erstatte skader og ødeleggelser som oppstår ved feil bruk av maskinene og utstyr.  

• Å melde fra til styret eller stedfortreder i DalaMakers, om skader som ikke skyldes feil bruk. 

Maskinen skal da også merkes med i ustand skilt/lapp.  

• Maskiner, utstyr og verktøy skal under noen omstendighet ikke fjernes fra lokalene. 

• Kommersielt bruk av maskinene dekkes ikke av medlemskontingenten og må avtales. 

• Barn under 18 år går på foresattes medlemskap, ved bruk av maskinene. 

 

Signatur: ____________________________   Fra og med måned: ______________________  

 

Skjema må leveres hos DalaMakers, inne eller i postkasse ute, eller sendes på post@dalamakers.no.   

Alle priser gjelder pr. måned.  

MAKER HOBBY  1 MND 
á 400 Kr 

 MAKER HOBBY  6 MND 
á 350 Kr (Totalt Kr 2100) 

 MAKER HOBBY  12 MND 
á 300 Kr (Totalt kr 3600) 

 

MAKER ONLINE  
á 150 Kr 

 MAKER HONØR 1 MND 
á 200 Kr 

 MAKER STUDENT 1 MND 
á 200 Kr 

 

MAKER FAMILIE 1 MND 
á 600 Kr 

 FØRSTEGANGSMEDLEMER BETALER KR 200 DEN FØRSTE 
MÅNEDEN, DERETTER GJELDENDE SATS.  

 


