Hyresvillkor HV2011-03-01
1. Bilaga hyresvillkor ingår som del i orderbekräftelse och prislista.
2. Det ligger på FESToTÄLT´s ansvar att på avtalad tid hålla hyrt gods tillgängligt för kund.
Saknas det något eller är skadat ska FESToTÄLT kontaktas för åtgärd.
3. FESToTÄLT gör undantag från ansvar med följande:
• väder som gör att arrangemang ej kan genomföras på planerat sätt med hyrt gods.
• händelser som brand, stöld, strejk, lockout , krig eller annan Force majoure som gör det
omöjligt för FESToTÄLT att fullfölja sitt åtagande, om så sker anses hyreskontrakt
makulerat och kund ska kontaktas omgående.
Betald faktura krediteras till kund.
• skador som kan uppstå vid montering eller demontering på växter, träd, markbeläggning,
byggnader, dolt under markytan utförda installationer eller liknande.
4. Kund har under hyrestiden ansvar för hyrt gods, uppstår det skador eller det saknas något ska
FESToTÄLT kontaktas för åtgärd, görs inte detta är detta på kunds eget ansvar.
5. Kund har ansvar för att det inte grillas eller lagas mat i eller intill tält, sätts klistermärke, tejp eller
liknande på tältduk, håller tält stängt när det inte används för att undvika skador av vind.
Uppstår det skador eller tält måste rengöras p.g.a. ovanstående eller onödig nedsmutsning kommer detta
debiteras kund.
Skador på kringutrustning som bord, stol, glas, porslin m.m. kommer att debiteras kund.
6. Beställer kund montering eller instruktion är kund ansvarig för att tältplats är tillgänglig och
tillfartsväg farbar vid avtalade tider, att vara på plats vid såväl montering som demontering
och att tält är tomt vid den tid demontering är avtalad till.
Är det beställt instruktör är kund ansvarig för att det finns lämpligt antal personer (antal avtalas med
FESToTÄLT ) på plats både vid monterings och demonterings tillfälle.
7. Kund som hämtar och lämnar själv ska följa FESToTÄLT´s monteringinstruktioner vid montering
och demontering, hämta med lämpligt lastfordon.
Hämta och lämna vid avtalade tidpunkter, försenad återlämning debiteras med 1 dygnshyra per
påbörjat extradygn.
När återlämning sker ska FESToTÄLT informeras om tält och kringutrustnings kondition
om det är smutsigt, blött eller skadat.
8. Avbokning kan endast ske skriftligt till FESToTÄLT.
Vid avbokning senare än 30 dagar innan 1:a hyresdagen har FESToTÄLT rätt att ta ut full hyra.
Vid avbokning senast 30 dagar innan 1:a hyresdagen har FESToTÄLT rätt att ta ut 50% av hyran.
Transport och monteringskostnader räknas av från hyresbeloppet.
Kan FESToTÄLT hyra ut det aktuella hyresgodset till annan kund faller krav bort på hyresman.
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