Hyresvillkor, Event & Tent Växjö
När hyresgodset överlämnas av Event & Tent Växjös personal ansvarar hyrestagaren för varorna
tills de återlämnas till företaget. Hyrestagaren ansvarar för hyresgodset under hela hyrtiden och
är ersättningsskyldig för eventuella skador på hyresgodset, även sådana orsakade av tredje man.
Vid hyra av tält är det inte tillåtet att klistra dekaler, använda tejp eller liknande på tältdukarna.
Detsamma gäller på bord och stolar. Det är inte heller tillåtet att använda häftstift, nitar eller
spikar i bord och stolar. Eventuella skador ersätts av hyrestagaren.
Vid montering av ställning till tält är det förbjudet att använda hammare eller dylikt på beslag och
stänger. Deformerade beslag eller stänger ersätts av hyrestagaren.
Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid återlämning konstateras att t.ex.
grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för utbyte av PVC-dukar.
Vid återlämning av hyrda varor skall allt vara packat på samma sätt och i samma skick som
hyrestagaren erhöll varorna. Tak och sidodukar på tält skall vara vikta och instoppade i
respektive säck. Om eventuell rengöring kommer behövas, tillkommer en kostnad på minst 600
kronor inklusive moms per tält. Återlämnas inte hyresvarorna inom avtalad tid debiteras hyra
löpande enligt prislistan, tills varorna är returnerade.
Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar Event & Tent Växjö ej för eventuella
skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av Force Majeure. Event & Tent Växjös
ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt.
Om något av hyrda objekt eller transportemballage, ex tältsäckar, lådor osv, skadats eller
förkommit, skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnandet till Event & Tent Växjös
personal.
Då väderlek eller annan omständighet omöjliggör användandet av de hyrda varorna fråntar sig
Event & Tent Växjö allt ansvar för arrangemangets genomförande.
Det är förbjudet för kunden att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt överlämna
hyresobjektet till tredje man.
Montering:
Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid.
Eventuellt tillstånd för upplåtande av platsmark är kundens ansvar. Ansvarig person skall vara på
plats vid såväl montering som nedtagning.
Avbokning:
Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen på mail till Event & Tent Växjö. Detta måste ske
senast 20 dagar före första hyresdagen. Vid avbokning senare än så, äger Event & Tent Växjö
rätt att avkräva kunden hela eller delar av hyreskostnaden. Eventuell monterings- och
transportkostnad avräknas.
Gällande tillstånd för tältplats åligger hyrestagaren.
	
  

