Generelle utleiebetingelser for Færder Design AS
1. Utleid utstyr skal kun brukes av Leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med Færder Designs
skriftlige godkjennelse.
2. Det utleide utstyret skal ikke uten eiers skriftlige godkjennelse føres ut av landet.
3. Leien beregnes til enhver tid på grunnlag av de priser fastsatt av Færder Design. Den tiden utstyret er utleid kalles
leieperioden og med dette menes den tid utstyret har vært borte fra Færder Designs lager jfr. leieavtalen. Korteste
leieperiode er 1 dag og at minimumsleien er kr 500 + mva. Den dagen utstyret forlater Færder Designs lager, regnes som
første leiedag. I den grad klokkeslett ikke er angitt kan utstyr hentes etter 12.00 og leveres før 10.00. Hvis Færder Design
ikke besørger transport, inkluderer ikke leieprisen lessing og lossing av biler.
4. Såfremt en avtalt leieperiode ikke overholdes av Leietaker er Færder Design berettiget til uten varsel å hente det utleide
utstyret. Det samme gjelder dersom Leietaker vesentlig bryter kontrakten, for eksempel ved manglende betaling. Færder
Design kan også hente utstyret ved utleggsforretning, konkurs eller annen betalingsstans hos Leietaker.
5. Hvis Færder Design finner at utstyret benyttes uforsvarlig, eller under uforsvarlige forhold, kan Færder Design jfr. § 4
umiddelbart og uten økonomisk kompensasjon til Leietaker, avhente utstyret for Leietakers regning.
6. Leietaker er ubetinget forpliktet til å frigi utstyret etter leieperiodens slutt, og kan ikke foreta tilbakeholdelse av utstyret
til sikring mot eventuelle krav mot Færder Design, uansett årsak.
7. Ved ren utstyrsutleie, dvs. der Færder Design ikke leverer bemanning, skal det leide utstyret ved tilbakelevering være i
samme stand som ved utlevering. Rengjøring, kveiling av kabler og annen reetablering av utstyr etter tilbakelevering,
faktureres til Leietaker etter gjeldene timesatser.
8. Leietaker er i leieperioden ansvarlig for enhver skade og tap av utstyret, samt flightcases og annen emballasje som
utstyret ble levert i, såfremt skaden ikke er forvoldt av Færder Designs personell. Eventuelle skader skal straks meldes til
Færder Design, og tyveri og hærverk til politiet. Færder Design krever at Leietaker er forsikret mot skade på personer og
utstyr. Det skal ikke foretas endringer eller reparasjoner av utstyret uten tillatelse fra Færder Design.
9. Leietakeren må sørge for vakthold når vårt personell ikke er tilstede, såfremt utstyret ikke står i låst lokale med FG
godkjent lås.
10. Færder Design er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Færder Design er ikke ansvarlig for evt.
driftstap, tidstap, avansetap og liknende indirekte tap som følge av teknisk svikt på noe av det utleide utstyret, men plikter
å skaffe til veie nytt utstyr så fort som mulig slik at det blir minimal stopp i produksjonen.
11. Skulle det oppstå en situasjon hvor leveransen på grunn av uhell, ulykker eller andre ekstraordinære forhold kan bli
forsinket, forplikter Færder Design seg til med alle rimelige midler å finne løsninger som kan bidra til videre produksjon på
de planlagte tider. Dersom Færder Design ikke kan gjennomføre leveransen som forutsatt og dette skyldes grov uaktsomhet
fra Færder Design sin side er Færder Design ansvarlig for det direkte tap som er oppstått. Under alle omstendigheter er
erstatningsansvaret oppad begrenset til 75 % av det samlede kontraktsbeløp.
12. Færder Design forplikter seg til å montere alt utstyr i henhold til de til enhver tid gjeldene sikkerhetsregler. Færder
Design forplikter seg til å påse at alt personell som jobber i høyden er sikret med forsvarlig sikkerhetsutstyr. Færder Design
oppfordrer Leietaker til å bruke sikkerhetsutstyr i høydearbeid.
13. Såfremt Leietaker selv besørger transport, skal transporten skje i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Færder Design
forbeholder seg retten til ikke å godkjenne transporten.

14. Transport, oppbevaring og behandling av tomgods (flightcases, lampevogner mm.) er Leietakers ansvar.
15. Færder Design kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for at utstyret ikke oppfyller Leietakers forventninger
om kvalitet, brukervennlighet og formål, med mindre Færder Design har avgitt en særskilt erklæring om dette.
16. Ved ren utstyrsutleie, det vil si der Færder Design ikke leverer personell, skal utskiftede pærer samt leverte
reservepærer alltid returneres. Ødelagte eller manglende pærer faktureres.
17. Ved en eventuell avbestilling faktureres hele leiebeløpet.
18. Tilbakelevering av utstyret innen utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette, berettige til
nedsettelse av leien.
19. Tilbakelevering av utstyret etter endt leieperiode jfr § 3 er leietakers ansvar. Tilbakelevering skal skje til Færder Designs
til en hver tid gjeldende foretningsadresse. Dersom utstyret ikke tilbakeleveres etter at avtalt leieperiode er utløpt. vil det
påløpe straffeleie inntil utstyret er fullt tilbakelevert. Gjeldende straffeleie er 1 dags leie pr. dag, minimum kr. 2.500 + mva.
20. Færder Design er berettiget til å kreve hele leiebeløpet, eller deler av det innen leieperiodens start. Med mindre annen
skriftlig avtale foreligger, er eventuelt ikke betalt leie, samt andre omkostninger forfallende til betaling straks ved
leieperiodens opphør. Ved betaling etter avtalt forfallsdato beregnes morarenter. Færder Design har i alle tilfeller rett til å
hente det utleide utstyret ved manglende betaling. Dette gjelder både forfalte tilsendte fakturaer eller avtalte akonto‐
innbetalinger. Dersom Færder Design blir gjort kjent med at kunde har betalingsproblemer, eller kan få betalingsproblemer,
vil Færder Design umiddelbart kalle inn til et møte for å diskutere videre kredittverdighet.
21. I den grad kunde har opplyst Færder Design om at produksjonen faller inn under bestemmelsene i lov av 19. juni 2009
(paragraf 3‐7 annet ledd – Kunstnerisk fremføring av åndsverk), defineres den som et kulturarrangement. Kontraktsbeløpet
er da ikke merverdiavgiftspliktig. Skulle nye lover eller endret praktisering av loven gjøre at arrangementet ikke klassifiseres
som et kulturarrangement, vil Færder Design måtte forholde oss til norsk lov, og fakturere med merverdiavgift.
22. Dersom utstyret skal brukes utendørs, i fuktige eller støvete miljø skal dette klart fremgå av avtalen.
23. Færder Design kan når som helst, selv eller ved en representant, besiktige det utleide utstyret.
24. Færder Design kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt
dersom partene godtgjør at unnlatelsen eller forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, så som krig, jordskjelv,
opprør, brann, lynnedslag, storm, flom, ulovlig arbeidskamp, streik eller annen arbeidskamp i andre bedrifter, svikt i
telesambandet eller andre forhold til regnes som force majeure. Såfremt slike forhold har betydning for gjennomføring av
kontrakten – helt eller delvis – skal Leietaker varsles umiddelbart.
25. Eiendomsretten til utstyret tilhører Færder Design og overgår under ingen omstendigheter til leietakler. Utstyret må
under ingen omstendigheter bygges inn i eller integreres med fast eiendom.
26. Kopiering og videreformidling av brukermanualer, teknisk informasjon og software utlevert av Færder Design må kun
skje etter Færder Design skriftlige godkjennelse.
27. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale eller tilleggsavtale til denne, skal først
søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Oppnås ikke enighet, skal saken føres for norsk domstol. Partene vedtar
Sandefjord Tingsrett som verneting.
28. Denne avtalen kan kun endres av representanter for partene som har nødvendig fullmakt til å foreta økonomiske
disposisjoner knyttet til prosjektet. Vesentlige endringer i denne avtalen skal gjøres skriftlig.

