LEIEBETINGELSER
Generelt
1. Utstyret er booket ved signering av utleieavtale. Utstyrsliste kan endres fram til utlevering
dersom endringen varsles i god tid.
2. Ved inngåelse av leieavtale fordres det at leietaker er innforstått med hvilket utstyr som
leies og at det i leieperioden håndteres av personer som er kyndige i bruken av utstyret.
3. I leieperioden er utstyret i leietakers forvaring. Leietaker har ikke anledning til å framleie
eller låne ut utstyret til en tredjepart i leieperioden med mindre annet er spesifikt avtalt.
4. Leietaker plikter å ta imot utstyret, behandle det med omhu og returnere det i lik stand
som det ble levert.
5. Utstyr skal være tilbakesatt til standard konfigurasjon og være pakket forsvarlig i de
eskene utstyret ble levert i, medfølgende alle kabler og annet tilbehør.
6. Det skal ikke benyttes gaffateip på pappesker. Ingenting permanent skal klistres
på/skrives på utstyr. Benytt scenegaffa og tusj ved behov for midlertidig merking.
7. KANDU er ikke pliktig til å supportere utstyret etter utlevering.
8. Leie betales etterskuddsvis med faktura med betalingsfrist på 14 dager.

Defekt og skadet utstyr
9. Dersom utstyr menes å være defekt skal:
a. defekten varsles øyeblikkelig med e-post til utleie@kandu.no, også under
arrangement.
b. utstyret merkes ved at det legges et ark med som beskriver feilen i esken til
utstyret.
10. Ved tap eller skade på utstyr plikter leietaker å betale de kostnader som medfører.
11. KANDU kan kreve kompensasjon for utstyr som er dårlig sikret for transport, tap eller
skade på utstyr og/eller emballasje og forsinket transport.

Utlevering
12. Utstyret hentes hos KANDU ved avtalt tid. Tid for henting og tilbakelevering avtales
senest to uker før arrangementets start.
13. Utlevering av utstyr gjøres kun når det foreligger en skriftlig utleieavtale signert av begge
parter.
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Tilbakelevering
14. Utstyret skal levers tilbake fra leietaker førstkommende virkedag etter arrangementets
slutt med mindre annet er spesifikt avtalt.
15. Utstyret skal sikres forsvarlig ved frakt.

Avbestilling
16. Avbestilling av leie må normalt skje innen 7 dager før arrangmentets start. Ved
avbestilling 7-2 dager før arrangementets start plikter leietaker å betale 50% av avtalt
leiebeløp. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før arrangementets start plikter leietaker
å betale 100% av avtalt leiebeløp.

Tvistemål
Tvister skal forsøkes løst mellom partene. Om det ikke er mulig for partene å bli enige innen
fornuftig tid, kan saken prøves for retten eller forliksrådet i Oslo kommune.
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