GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY
Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for
Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni
kategorier. Dokumentets totale lengde er fem sider.

1

ANSVARLIG LEIETAKER
1.1

Kun personer fylt 18 år kan stille som ansvarlig leietaker.

1.2

Godkjent ID-kort med bilde kan kreves fremlagt av ansvarlig leietaker før
leiekontrakten kan underskrives. Fremlegging av falsk ID-kort vil politianmeldes.

1.3

Ved underskrivelse av Soundergys leiekontrakt erkjenner ansvarlig leietaker å ha
lest, forstått og godtatt leievilkårene beskrevet i dette dokumentet.

1.4

Ansvarlig leietaker aksepterer at Soundergy kan inndrive sine krav i henhold til
leievilkår og leiekontrakt uten nærmere varsel.

1.5

Ansvarlig leietaker kan ikke under noen omstendighet overføre leieretten til
andre.

2 BETALING
2.1

Betaling utføres kontant, om ikke annet er avtalt, av ansvarlig leietaker ved
leieperiodens begynnelse.

2.2

Et depositum kan forlanges av ansvarlig leietaker i tilfeller hvor utleieutstyret er
av betydelig verdi, eller hvor utleieperioden strekker seg over lang tid.

3 UTLEIEVARIGHET
3.1

Utleieperiodens varighet spesifiseres i leiekontrakten. Forlengelse av
leieperioden kan kun skje ved skriftlig avtale mellom ansvarlig leietaker og
Soundergy.

3.2

Ved vesentlig brudd på utleieperiodens varighet vil Soundergy melde
utleieutstyret for stjålet.

4 TRANSPORT OG MONTERING
4.1

Utleieutstyret kan leveres/monteres og demonteres/hentes av Soundergy så
langt det er overkommelig mulighet for dette.

4.2

Soundergy leverer/monterer utstyret på gateplan/bakkeplan om ikke annet er
avtalt.

4.3

Soundergy er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av mekanisk svikt,
elektrisk svikt, streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell, eller andre forhold utenfor
Soundergy kontroll.

4.4

Soundergy er ikke økonomisk ansvarlig dersom arrangementet forsinkes/avlyses
som følge av mekanisk svikt, elektrisk svikt, streik, lockout, veiforhold,
trafikkuhell, eller andre forhold utenfor Soundergy kontroll.

4.5

Når Soundergy er ansvarlig for transport av utleieutstyret skal parkering av bil
være mulig i umiddelbar nærhet til ansvarlig leietakers
arrangementslokale/arrangementssted. Ansvarlig leietaker er ansvarlig for at det
er mulig å komme seg fram til arrangementslokale/arrangementssted.

4.6

Når Soundergy er ansvarlig for transport av utleieutstyret plikter ansvarlig
leietaker å gi tilgang til demontering av utleieutstyret innen utleieperiodens
utløp.

4.7

Utleieutstyr som får plass i vanlig personbil kan avtales hentet og tilbakelevert av
ansvarlig leietaker. Soundergy har ikke ansvar for sikring av last i kjøretøy,
skader på personer eller materiell/eiendom, eller andre forhold forbundet med
henting, tilbakelevering og transport av utleieutstyret. Ansvarlig leietaker plikter
å sørge for at han/hun selv og eventuell bærehjelp er over 18 år og kan løfte
tilsynelatende tunge gjenstander uten fare for egen helse.

4.8

Når ansvarlig leietaker selv står for henting og tilbakelevering må utleieutstyret
tilbakeleveres etter avtalt frist, og kan ikke under noen omstendighet holdes
tilbake som sikring av krav. Ansvarlig leietaker godtar at det påløper et
straffegebyr på 500kr pr. påbegynt time og/eller andre kostnader Soundergy
måtte ha i forbindelse med tilbakelevering etter utleieperiodens utløp. Ved for
sen tilbakelevering kan også Soundergy kreve uforhindret tilgang til
arrangementslokale/arrangementssted for henting av utleieutstyret på ansvarlig
leietakers regning.

4.9

Utleieutstyret skal tilbakeleveres av ansvarlig leietaker i samme stand som
utlevert av Soundergy. Utstyr og kabler som krever vask, rens eller enkel
reparasjon etter utleie blir debitert med 200kr pr. gjenstand for hver påbegynte
halvtime.

5 BRUK AV UTLEIEUTSTYR
5.1

Utleieutstyret skal kun benyttes til det spesifiserte formål og på den spesifiserte
adressen oppgitt av ansvarlig leietaker i utleiekontrakten.

5.2

Utleieutstyret skal ikke benyttes utendørs eller i fuktige og/eller støvete miljøer
uten Soundergy skriftlige samtykke.

5.3

Soundergy plikter å gi ansvarlig leietaker innføring i bruk av utleieutstyret.
Ansvarlig leietaker er for øvrig fullt ansvarlig for å anskaffe det han/hun mener
er nødvendig informasjon og kompetanse for bruk av utleieutstyret. Ansvarlig
leietaker plikter eventuelt å stille med kompetente/sertifiserte personer for
betjening av utleieutstyr som krever dette.

5.4

Ansvarlig leietaker plikter å bruke utleieutstyret etter de retningslinjene gitt av
Soundergy. Ansvarlig leietaker plikter i tillegg på best mulig måte å ta vare på
utstyret med tilbørlig aktsomhet.

5.5

Ansvarlig leietaker plikter å rapportere om oppdagede feil og mangler på
utleieutstyret.

5.6

Det utleide utstyret skal ikke videre utleies, byttes, selges, pantsettes eller på
annen måte skilles fra under ansvarlig leietakers varetekt. Soundergy har alltid
eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendighet
til ansvarlig leietaker.

5.7

Soundergy skal til enhver tid gis uhindret adgang til
arrangementslokale/arrangementssted for besiktelse av utleieutstyret. Dette er
for å kunne kontrollere at ansvarlig leietaker overholder sine plikter i henhold til
utleievilkårene og utleiekontrakten. Ved oppdagelse av ulovlig eller uforsvarlig
bruk av utleieutstyret blir det umiddelbart fraktet vekk på ansvarlig leietakers
regning.

5.8

Soundergy er ikke ansvarlig for strøm og festeanordninger for lyd og lys i
ansvarlig leietakers arrangementslokale/arrangementssted. Om Soundergy ikke
kan montere utleieutstyret på grunn av utilstrekkelig tilgang av strøm må
ansvarlig leietaker allikevel stå til rette for dette, og har derfor ikke rett på
tilbakeføring av utleiesum.

5.9

Ansvarlig leietaker er fullt ansvarlig og innforstått med konsekvensene av bruk
av utleieutstyr som kan utløse brannalarmer, varslingssystemer, varsling til
alarmsentraler osv. Dette kan være eksempelvis utleieutstyr som lydutstyr,
røykmaskin, lys eller lignende. Soundergy er ikke ansvarlig for de økonomiske
utgifter ansvarlig leietaker måtte ha som følge av bruk av utleieutstyret.

5.10 Politianmeldelser eller andre klager forbundet med arrangementet er ansvarlig
leietakers fulle og hele ansvar.

6 TAP, SKADER OG ANDRE UFORUTSETTE HENDELSER
6.1

Eventuell forsikring av utleieutstyret under ansvarlig leietakers varetekt er
ansvarlig leietakers ansvar.

6.2

Soundergy har ansvaret for at utleieutstyret er funksjonsdyktig ved
leieperiodens begynnelse. Utleieutstyret skal derfor testes som del av montering
på den aktuelle utleiedagen. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å
oppheve kontrakten så fremt Soundergy tilbyr annet utleieutstyr i løpet av
rimelig tid. Ansvarlig leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den
avtalte utleiesummen.

6.3

Eventuell forsikring av utleieutstyret under ansvarlig leietakers varetekt er
ansvarlig leietakers ansvar.

6.4

Ansvarlig leietaker er fullt ansvarlig og erstatningspliktig for alle tap og skader på
det utleide utstyret i deres varetekt. Eventuelle tap og skader skal umiddelbart
rapporteres og erstattes av ansvarlig leietaker, uavhengig av andres skyld,
ansvar eller forsikringsdekning. Erstatningssum vil være utleieutstyrets
kjøpsverdi. Oppdages ikke-rapporterte skader etter innlevering av utleieutstyret
gis det rett til å fakturere erstatningskrav. Normal slitasje og uforutsette feil på

utstyret (eksempelvis elektronikkfeil) er unnlatt dette punktet.
6.5

Ansvarlig leietaker er fullt ansvarlig og erstatningspliktig for alle tap og skader på
andres eiendom eller utstyr grunnet bruk av Soundergy utleieutstyr.

6.6

Soundergy har ikke ansvar for tap av inntekter eller andre utgifter, inkludert
utleieleiesum, som ansvarlig leietaker eller andre innblandede har som følge av
uforutsette tekniske feil, eller hendelser på utleieutstyret under ansvarlig
leietakers varetekt.

7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
7.1

Soundergy er ikke ansvarlig for personskader påført av utleieutstyret ved
henting, levering, eller under ansvarlig leietakers varetekt.

7.2

Soundergy er ikke ansvarlig for hørselsskader, anfall, eller andre helseskader
under ansvarlig leietakers varetekt.

7.3

Ved produksjoner med innendørs eller utendørs scene er ansvarlig leietaker fullt
ansvarlig for artistenes, publikums og alle andre innblandetes sikkerhet.

8 AVBESTILLING
8.1

Avbestilling under 1 uke før avtalt utleie blir debitert med 10% av leiesum.

8.2

Avbestilling under 1 døgn før avtalt utleie blir debitert med 50% av leiesum.

8.3

Avbestilling under 12 timer før avtalt utleie blir debitert med full leiesum.

9 AVVIK, MISLIGHOLD OG KONFLIKTLØSING
9.1

Avvik fra utleiebetingelsene er ikke gyldig med mindre det er skriftlig avtalt med
Soundergy.

9.2

Om Soundergy ikke utfører jobber som avtalt har leietaker rett til å heve
kontrakten, eventuelt få innbetalte beløp tilbake. Dette punktet faller bort ved
force majeure.

9.3

Misligholdes utleievillkårene kan Soundergy umiddelbart oppheve den aktuelle
kontrakten og andre løpende utleieavtaler. Ansvarlig leietaker plikter da
umiddelbart å levere tilbake utleieutstyret, eller gi Soundergy uhindret tilgang
for å hente utleieutstyret.

9.4

Alle konflikter mellom Soundergy og ansvarlig leietaker skal løses i minnelighet.
Om konflikten ikke kan løses i minnelighet, skal konflikten tas videre og løses ved
voldgift avholdt ved Gjøvik tingrett.

