Generelle utleiebetingelser

1. Utleiers erstatningsansvar
a) Utleier har intet erstatningsansvar ved person- eller materiellskader som følge av bruk av
utstyret.
b) Utleier står ikke ansvarlig for økonomisk tap hos kunde som følge av teknisk svikt eller andre
forhold utenfor utleiers kontroll.
c) Utleiers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til reduksjon eller frafallelse av avtalt
leiesum.
2. Kundens erstatningsansvar
a) Kunden har fullt ansvar for utstyret fra det leveres til det er returnert til utleier.
b) Kunden forplikter seg til å erstatte, reparere eller betale erstatning tilsvarende utstyrets verdi
som nytt, eller dekke kostnader tilknyttet reparasjoner, samt en evt. økonomisk kompensasjon ved
skade eller tap av utstyr, uansett årsak. Kunden er ansvarlig for skader som følge av feil på
strømtilførsel. Dette gjelder uavhengig av hvem som betjener utstyret.
c) Utleier kan kreve at kunde forsikrer utstyr på egen bekostning. Forsikringsbevis må i tilfelle
fremvises ved utlevering.
3. Sikkerhet og risiko
a) Utleier plikter å forvisse seg om at utlevert utstyr er i forskriftsmessig stand.
b) Kunden forplikter seg til å benytte kyndig personell ved bruk av utstyr, eventuelt å leie inn
tekniker fra Herland Lyd&Lys. Med kyndig personell menes at operatør har gjort seg kjent med
utstyret, og kan dokumentere kompetanse på bruk av utstyr som inngår i avtalen.
4. Transport
a) Dersom kunden står for transport av utstyr, er kunden ansvarlig for sikker og forsvarlig transport,
samt sikring av utstyr under transport og ved lasting og lossing.
b) Dersom utleier er ansvarlig for transport plikter kunden å stille med hensiktsmessige
parkeringsfasiliteter til utleier sine kjøretøy i umiddelbar nærhet av leveringssted gjennom hele
leieperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Utleier viderefakturerer til kunden alle kostnader
knyttet til parkeringsavgifter, samt bøter som følge av feil eller mangelfull informasjon om
parkeringsfasiliteten.
5. Retur
a) Kunden forplikter seg til å returnere utstyret i utlevert stand, og informere om eventuelle
endringer eller skader som har oppstått i leieperioden.
b) Kunden skal snarest melde fra til utleier dersom retur vil bli forsinket. Utleier kan belaste kunden
for ordinær døgnleie for perioden mellom avtalt- og faktisk returtidspunkt. Dersom endret
returtidspunkt ikke innmeldes, kan utleier i tillegg til ordinær døgnleie belaste kunden en
kompensasjon for tapt utleie av utstyr.
6. Avbestilling
a) Ved avbestilling senere enn 7 dager før leieperiodens begynnelse forbeholder utleier seg retten
til å fakturere alle påløpte kostnader. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens
begynnelse vil leiebeløpet bli fakturert i sin helhet.
7. Mislighold
a) Ved mislighold av disse betingelser kan utleier til enhver tid kreve utstyret tilbakelevert eller
hente utstyret for kundens regning og risiko.
b) Kunden forplikter å betale avtalt leiepris til utleier innen forfall. Ved manglede innbetaling etter
purring vil faktura bli innkrevet gjennom inkasso.

