Hyresvillkor & försäkrings villkor
§ 1 Tillämplighet nedstående skall gälla om inte annat avtalats
mellan uthyrare Extrem Events AB och hyrestagare
§ 2 Leverans All hyresmateriel levereras enligt offert/
ordererkännade. All material skall på hyrestagarens ansvar och
bekostnad återlämnas till uthyraren om inte annat avtalats i
offert/orderkännande. Uthyraren åtar sig att påbörja
byggnationen inom utsatt datum och klockslag som regleras i
ordererkännandet. Likaså vid demontering. Hyrestagaren
bekostar traktor- och krankostnad vid lossning och lastning
samt för diesel- och gasolförbrukning.
§ 3 Reklamation Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i
driftdugligt och utprovat skick, försedd med
säkerhetsanordningar och hålls tillgängligt för
avhämtning/avlämning vardagar kl 7-16 till och med den
tidpunkt som avtalats.
§ 4 Hyrestid beräknas från den dag som materialen levereras
från uthyraren, eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med
den dag då återlämning är avtalad
§ 5 Hyresberäkning Hyra debiteras enligt
offert/ordererkännande. Vanligast förskott fullt belopp 10 dagar
netto, större event 50 % vid ordertecknande och resterande 50
% vid montagestart 10 dagar netto dock aldrig senare än
eventets start. Vid längre jobb tillämpas 14 dagars fakturering
10 dagar netto
§ 6 Andrahandsupplåtelse Hyresmaterialen får inte utan
uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren.
Hyresobjektet är Extrem Events egendom och hyrestagaren
förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätt därtill.
§ 7 Tillsyn och vård Hyresmaterialet skall vårdas väl av
hyrestagaren, som därvid skall följa utfärdade föreskrifter. Vid
återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjorda och med
hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har ej rengöring gjorts
av tejp, dekaler, skyltar o dyl, debiteras hyrestagaren faktisk
kostnad. Det åligger kunden att hålla tältet snöfritt. Kunden
skall hålla ytan helt fri från eget eller annans material vid rivning
av t.ex. tält, hyrestagaren står för ansvar och om något
försvinner eller går sönder.
Hyrestagaren kan beställa extra jour kontroll av uthyraren mot
en kostnad.
§8 Skador och förlust Hyrestagaren ansvarar hela hyrestiden för
förlust av hyresmaterial liksom skada som inte kan hänföras till
normal förslitning. Ej återlämnat hyresmaterial debiteras till
nyanskaffningsvärde.

§ 11 Försäkring Det åligger hyrestagaren att hålla materialen
försäkrad. Innehar hyrestagaren egen försäkring skall
försäkringsbrev inlämnas till Extrem Events, alternativt tecknas
försäkring för hyresmaterielen hos Extrem Events för 5 % av
hyresvärdet. Självrisk uppgår till 0,2 basbelopp. Försäkringen är
av allrisktyp och täcker plötsliga och oförutsedda händelser så
som brand vattenskada, eller stöld dock ej skadegörelse. Det
åligger kunden att hålla produkterna under uppsikt. Eventuella
skador som uppkommer på annan egendom eller personer
(följdskador) täcks inte av denna försäkring. Gäller endast i
Sverige. Om skada inträffa kontakta omedelbart Extrem Events
AB via telefon 063 55 54 70
§ 12 Hävande Uthyraren eller hyrestagaren äger rätt att begära
hävning av detta avtal mot åberopande av omständigheter
såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av
parten ej vållat förehållande som väsentligt inverkar på avtalets
fullgörande. Och parten ej kunnat förutse eller vars mening
inverkar han inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren
eller hyrestagaren väsentligt skull brista i åtaganden enligt detta
avtal äger morparten rätt att häva avtalet med omedelbar
verkan, dock först efter att parten utan dröjsmål getts tillfälle
att rätta till sådant förhållande.
§ 13 Rätt till ersättning i de fall hyrestagaren häver fullgörandet
av avtalet äger uthyraren rätt att erhålla ersättning för de
kostnader som dittills uppkommit med anledning av det avtal
som ingåtts.
§ 14 Övriga villkor Hyrestagaren ansvarar för att erforderliga
tillstånd från myndigheter kan uppvisas, exempelvis bygglov
och kabelmätningar.
§ 15 Kredit Hyrestagaren äger rätt efter kreditprövning betala
hyra mot faktura. 10 dagar netto, förskott, bankgaranti. Efter
förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt
offert/orderbekräftelse.
§ 16 Återtagande om hyrestagaren inte erlägger betalning inom
avtalad tid, inställer betalningar, försätts i konkurs inleder
ackordförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt
åtsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal, uthyraren
berättigar att säga upp avtalet med omedelbar verkan och
återtaga uthyrt material, hyrestagaren är skyldig att snarast
anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagande sker på
hyrestagarens bekostnad.
§ 17 Avbeställning skall göras senast 21 dagar före tilltänkt
datum. Om hyrestagaren avbeställer senare än 21 dagar före
avtalad dag för påbörjad montering/leverans skall hyrestagaren
utge 75 % av hyresbelopp

§ 9 Reparationer får inte ske utan uthyrarens godkännande.
§ 10 Skador och driftsbrott Hyrestagaren ansvarar för skada,
som åsamkats honom eller tredje man i samband med
användning och placering av hyresmaterialen under hyrestiden.
Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av
driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning

§ 18 Mervärdesskatt Moms tillkommer med 25 % på alla
offerter/ordererkännade/ fakturor
§ 19 Tvist på grund av uthyrningen skall avgöras enligt Svensk
lag i Östersunds Tingsrätt
§ 20 Detta avtal skall signeras av ansvarig för hyrestagaren
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