LEIEBETINGELSER
1. Kontaktperson er vedkommende som er
angitt som leietakers representant i mottatte ordrebekreftelse etter bestilling. Såfremt
kontaktpersonen ikke er tilstede under selve arrangementet, skal navn og telefonnummer til stedlig kontaktperson meddeles
utleier senest tre dager før arrangementet
starter.
2. Leietaker skal, dersom dette er avtalt, stille
det antall personer som er anført i ordrebekreftelsen til rådighet ved montering og
demontering av telt og/eller øvrige leieartikler. Hvis eventuelle gulv eller sceneelementer skal monteres på ujevnt terreng,
skal
leietaker
sørge
for
oppklossing/avretting. Hvis de avtalte personer
ikke møter, eller oppklossing ikke er gjort,
vil det bli fakturert for ekstra timeforbruk fra
utleiers side. Behov for oppklossing skal
meddeles utleier senest tre dager før oppstilling.
3. Leietaker skal sørge for frie tilkomstveier
for lastebil under oppstilling og nedtaking.
4. Leietaker plikter å sikre at grunnen på
oppstillingsplassen er fri for strøm- og telefonkabler, vannledninger og annet. Utleier
har intet ansvar for skade på dette under
bardunering og sikring av teltet.
5. Utleier er ikke erstatningspliktig for eventuell skade på underlaget for transport av
telt og utstyr på oppstillingsområdet.
6. Det er ikke tillatt å slå søm, kramper eller
lignende i telt eller utstyr levert av utleier.
Eventuelt inventar og utstyr må ikke utsettet for fukt. Det er heller ikke tillatt å klebe
merker eller tape på teltets vegger eller
vinduer.
7. Grilling og all bruk av åpen ild er ikke tillatt
i teltet. Tilberedning av mat i teltet skal forhåndsgodkjennes av utleier.
8. Telt og utstyr levert av utleier er forsikret,
men er oppstilt for leietakers regning og risiko inntil alle leieeffekter er tatt ned og
hentet. Leietaker er erstatningspliktig for
hærverk av enhver art på utleiers eiendom
under hele leieperioden. For personskade
eller skade på gjenstander som befinner

seg i eller ved teltet har utleier ingen erstatningsplikt.
9. Eventuelle tillatelser og godkjenninger
krevd av offentlige myndigheter for gjennomføringen av arrangementet er leietakers ansvar.
10. Streik, lockout eller øvrige arbeidskonflikter
eller annen form for force majeure som
hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør
oppstilling av teltet, er ikke utleiers ansvar
så lenge tilstanden varer. Under slike omstendigheter kan leiekontrakten annuleres.
11. Alt avfall skal være fjernet innen teltet og
utstyret hentes. Såfremt noe av det leide
materiellet mangler eller er skadet ved
henting skal dette erstattes av leietaker.
12. Tilsmusses telt, inventar eller øvrig utstyr
på en slik måte under oppstilling, bruk eller
nedtaking at rengjøring er nødvendig, vil
det bli fakturert ekstra timeforbruk fra utleiers side.
13. Leiebeløpet, som fremkommer på ordrebekreftelsen, samt eventuelle tillegg som
nevnt i disse betingelsene, faktureres etter
avslutning av arrangementet. Normal kredittid er 10 dager. Utleier kan i spesielle tilfeller kreve forskuddsbetaling for hele eller
deler av leiebeløpet.
14. Ved eventuell avbestilling av telt og/eller
utstyr mer enn 14 dager før leieperiodens
begynnelse, betaler leietaker 20 % av ordrebekreftelsens anførte leiepris. Skjer avbestilling mindre enn 14 dager før leieperiodens begynnelse, betaler leietaker 50 %
av anførte leiepris.
15. Bare ordrebekreftelsen og leiebetingelsenes bestemmelser er gyldige. Alle muntlige
avtaler som ikke er medtatt i ordrebekreftelsen annuleres herved.
16. Eventuelle reklamasjoner på denne avta-

len skal skje før leieperioden starter. Leietaker aksepterer ovenstående betingelser
dersom ikke annet er fremmet overfor utleier innen starten av leieperioden.

Vågå Arrangement Service
…vi har taket på ditt arrangement!

