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Lejers kontrol af det lejede
Det påhviler lejer at kontrollere det
lejede umiddelbart ved modtagelsen
og indenfor højst 12 timer give
Service 2000 besked om eventuelle
fejl og mangler.
Hvis lejer selv står for transport skal
kontrollen ske inden afgang fra
vores lager. Eventuelle fejl og
mangler der ikke kan konstateres
ved afhentning skal meddeles
Service 2000 senest 12 timer efter
afhentning.
Senere reklamation anses ikke for
rettidig.

Hvis lejer står for transport
For nogle lejeeffekter er det muligt
for lejer selv at arrangere transport.
I så fald skal transport af lejede ske i
en lukket vogn eller lukket trailer,
forsvarligt surret og værnet mod
vejret, og i øvrigt efter udlejers
anvisninger.
Der må ikke bruges vogne/trailere
der ellers anvendes til dyretransport.
Service 2000 kan afvise transporten
hvis den ikke lever op til kravene.
Når lejer arrangerer transport bærer
lejer risikoen for det lejede under
transporten, også hvis transporten
udføres af tredjemand.

Når Service 2000 transporterer
Det påhviler lejer eller lejers
repræsentant at være til stede ved
modtagelse og tilbagelevering.
Det påhviler lejer at sikre egnede
tilkørsels- og parkeringsforhold og
afholde eventuelle udgifter til
adgang og parkering.
Hvis lejer ikke er klar til at modtage
det lejede som aftalt, eller hvis det
lejede ikke er klar til afhentning som
aftalt, kan Service 2000 fakturere for
ekstra kørsel.
Hvis ikke andet er aftalt sker levering
Lejers ansvar og risiko
til, og afhentning fra, hoveddør i
Lejer bærer risikoen for bortkomst,
gadeplan, vareindlevering eller
beskadigelse, ødelæggelse og anden tilsvarende, i transportegnet
værdiforringelse af det lejede, fra
emballage.
modtagelse og indtil tilbagelevering Forgæves kørsel, ventetid, ekstra
er sket.
lange bæreveje, ompakning og
Lejer bærer risikoen for personskade anden ekstratid faktureres lejer efter
som opstår fra eller ved brug af det
Service 2000 gældende timesatser.
lejede, herunder for personer som
Ønske om etage-levering,
lejer måtte stille til rådighed for
ompakning, opstilling af møbler eller
Service 2000 i forbindelse med
anden tidskrævende håndtering skal
håndtering og montage af det
bestilles i forvejen så Service 2000
lejede.
kan tilpasse vognens bemanding,
Service 2000 kan kræve at lejer
rute og hjælpemidler.
dokumenterer at have forsikring til
Service 2000 kan ikke drages til
dækning af lejers erstatningsansvar. ansvar for eventuelle skader på
Lejer må ikke ændre eller modificere inventar eller underlag sket under
det lejede, herunder isætte skruer,
håndteringen, eller fra brug af
bemale, påklæbe folie osv..
hjælpemidler som f.eks. palleløfter.

Tilbagelevering efter endt leje
Det lejede skal tilbageleveres til aftalt
tid og i samme stand som det
modtages, herunder rengjort,
nedpakket i medfølgende emballage
og klargjort til transport.
For effekter der leveres retur med
skader faktureres lejer for Service
2000s udgift til reparation.
For effekter der er ødelagt eller
bortkommet faktureres lejer for
erstatning efter Service 2000s
gældende erstatningspriser.
For effekter der må rengøres efter
tilbagelevering faktureres lejer for
medgået tid efter Service 2000s
gældende timesatser.
For effekter der ikke leveres retur
rettidigt faktureres lejer for
forlænget leje til Service 2000s
dagstakster.
Derudover kan Service 2000 fakturere
tab som Service 2000 måtte lide i
forbindelse med lejers forsinkede
eller manglende returnering af
effekterne.
Forpligtigelser ved langtidsleje
Ved leje i mere end en uge påhviler
det lejer løbende at kontrollere det
lejede og foretage almindelig
vedligehold. F.eks. udskiftning af
pærer og for telte kontrol af
forankring.

BETALINGSBETINGELSER
Tilbuds gyldighed
Med mindre andet er angivet er
tilbud gældende i 10 dage fra
tilbudsdato.
Betalingsbetingelser
Hvis ikke andet er aftalt, skal
halvdelen af lejesummen betales
ved reservation af det lejede.
Resterende betaling forfalder til
betaling senest 10 kalenderdage
før levering.
Hvis depositum fremgår af lejeaftalen er Service 2000 berettiget
til at kræve sikkerhedsstillelse eller
forudbetaling af depositum inden
levering.
Regulering af ordre
Lejer kan indtil 60 dage før
leveringens start regulere standardvarer i nedadgående retning ned til
50% af den indgåede lejesum, dog
højst til summen af forudbetalinger.
Skaffevarer og effekter produceret
eller tilrettet til ordren kan ikke
annulleres.
Lejer kan frem til leveringens start
regulere i opadgående retning så
længe lager haves.
Annullering af ordre
Ved annullering mere end 60 dage
før leveringens planlagte start er
lejer forpligtiget til at betale 50%
af den aftalte lejesum, dog mindst
summen af de indbetalte
forudbetalinger.
Ved annullering mellem 60 og 30
dage før leverings planlagte start er
lejer forpligtiget til at betale 80%
af den aftalte lejesum, dog mindst
summen af de indbetalte
forudbetalinger.
Ved annullering senere end 30 dage
før den aftalte leveringsdag er lejer
forpligtiget til at betale den fulde
ordresum.

Ophævelse
Hvis lejer undlader at betale
forfaldne ydelser, herunder
depositum, eller i øvrigt tilsidesætter
lejeaftalens bestemmelser, er Service
2000 berettiget til at ophæve aftalen
i sin helhed samt kræve erstatning
efter dansk rets almindelige regler
herom.

Teltforsikring
Lejer kan i nogle tilfælde tegne
teltforsikring via udlejer. I så fald er
lejer forsikret mod brand, tyveri,
hærværk og stormskade, med en
selvrisiko på kr 20.000,- af enhver
skade, under forudsætning af at
forsikringspræmie fremgår af
tilbuddet og er betalt.

Forbehold
Service 2000 dækker ikke ansvar for
driftstab, tidstab, avancetab eller
lignende indirekte tab.
Service 2000 forbeholder sig retten
til at udsætte levering og afhentning
i tilfælde af vejrlig eller andre force
majeure lignende tilstande der
forhindrer Service 2000 i at opfylde
forpligtigelser i henhold til
aftalen.
Tilbud er baseret på de på
tilbudstidspunktet gældende satser
for arbejdslønninger, materialepriser
og omkostningsniveau, hvorfor
Service 2000 tager forbehold for
eventuelle stigninger.
Service 2000 tager forbehold for
mellemsalg.

Pandemiforsikring
Lejer kan i nogle tilfælde tegne en
forsikring der giver mulighed for
afbestilling hvis det planlagte
arrangement ikke kan afholdes som
følge af et offentligt påbud funderet
på et epidemiudbrud.

Værneting og lovvalg
I tilfælde af retstvist mellem parterne
er udlejers hjemsted værneting.
Lovvalget er dansk ret.

Det lejede er kun forsikret, hvis det
udtrykkeligt fremgår af
ordrebekræftelsen.
Det påhviler lejer at undersøge og
sikre forsikringsdækning gennem
egen indbo-, erhvervsansvars-,
arrangements- eller lignende
forsikring.

SÆRLIGT VED LEJE
AF TELTE
Hvis ikke andet fremgår af tilbuddet,
antages disse forudsætninger:
Opstillingsstedet er plant og
bæredygtigt.
Vi kan køre til og på hele området
med tungt lastede lastbiler og
gaffeltruck.
Der er fornøden tid til at arbejdet
kan udføres i dagtimerne på
hverdage.
Teltet kan forankres med jordspyd.
Lejer indhenter og bekoster alle
nødvendigt tilladelser til opstilling
og brug af det lejede, herunder
men ikke begrænset til lodsejers
tilladelse, godkendelse af
pladsfordelingsplaner, grave-,
arrangements- og byggetilladelse.
Lejer fører fornøden el frem til det
lejede og bekoster elforbruget.
Teltets udstyr
Lejer fremskaffer og bekoster
Telte leveres som standard med tag
fornøden adgang til og brug af
og sider i hvid pvc med lynlås.
vand og kloak til det lejede.
Alt øvrigt udstyr og services er tilvalg
Lejer er ansvarlig for sikkerheden
og medfølger kun hvis det fremgår af
på opstillingsstedet og hæfter for
tilbuddet. Det gælder f.eks.:
evt. hærværk og tyveri, også under
Certificering / byggetilladelse
Gulv, dansegulv, ramper, tæppe.
opstilling og nedtagning.
Telte på over 100 kvm, grupper af
Glasfacade, isolerede sider, sider
Alt efter sted og omfang kan det
mindre telte med et samlet areal
med gennemsigtig pvc, faste
være påkrævet at hegne
over 100 kvm, samt telte i mere end
døre, el-skydedøre.
byggepladsen og etablere vagt.
én etage, skal enten certifices eller
Belysning, lyssætning
Hvis forudsætningerne viser sig ikke
have byggetilladelse.
Nødbelysning, ildslukkere, skilte
at holde, kan det medføre udgift
Telte opstillet længere end 6 uger
og andet beredskabsudstyr.
for lejer til f.eks. nivellering, kørevej,
skal have byggetilladelse.
Lystæt tagdug, gennemsigtig
leje og håndtering af ballast, leje og
Disse telttyper er certificerede:
tagdug, isoleret tagdug.
håndtering af generator og kabler,
Alu-telt med sidehøjde 2,9m, i
Varmesystem, aircondition.
samt tillæg for arbejde udenfor
disse bredder: 5m, 7½m, 10m, 15m,
Drapering (innerlining) under tag
normal arbejdstid.
20m, 25m og 30m, i alle længder.
og langs sider.
Alu-telt i sidehøjde 3,8m, i disse
Besigtigelse og opmåling af
bredder: 5m, 7½m, 10m, 15m, 20m,
opstillingssted.
25m og 30m, i alle længder.
Personale på stedet eller på kald i
Nevada-telt
lejeperioden.
Det påhviler lejer at indhente
Opstilling og nedtagning af telte og
byggetilladelse til telte der opstilles i telttilvalg er inkluderet.
mere end 6 uger, ikke er certificerede
eller opstilles under vilkår der ikke er Ved risiko for snetryk
dækket af certifikatet.
Det påhviler lejer at undgå snetryk på
Det påhviler lejer at orientere sig om tagdugen. Ved risiko for snefald skal
certifikat og evt. byggetilladelses
teltet holdes opvarmet til mindst +5
bestemmelser, herunder ved hvilke
grader under tagdugen.
vindhastighed teltet skal evakueres.
Lejers ansvar for opstillingsstedet
Det påhviler lejer at anvise entydigt
hvor det lejede skal opstilles, samt
adgangsveje og plads til aflæsning
og parkering.
Det påhviler lejer i god tid at undersøge om der er installationer i jorden,
f.eks. el, gas, tele, kloak, kælder.
Det påhviler lejer at oplyse om og
entydigt på stedet markere evt.
områder med begrænsninger i brug
af jordspyd eller vægtbegrænsning.
Manglende oplysning giver risiko
for ulykke og beskadigelse af
installationer.
Service 2000 har intet ansvar for
beskadigelse af under- og
overjordiske installationer, bygningsdele, tekniske installationer,
skulpturer, beplantninger o.lign. på
opstillingssted, arbejdsområdet og
adgangsveje.
Service 2000 har intet ansvar for
reetablering af belægninger.

Anmeldelsespligt / tilladelser
Ved arrangementer med mere end
150 deltagere påhviler det lejer at
orientere myndigheder, samt
udarbejde og få godkendt
pladsfordelingsplaner.
Alt efter teltets placering og brug
kan lejer være forpligtiget til at
indhente andre tilladelser, f.eks. i
forbindelse med brug af åben ild,
fyrværkeri, udskænkning af alkohol,
støj, overnatning, ligesom der kan
stilles krav til f.eks. handicapvenlig
adgang. Det er lejers ansvar at sætte
sig ind i gældende regler.
Vær opmærksom på at der er krav til
placering og omfang af gas- og elinstallationer og fyr til opvarmning.

ØVRIGE
LEJEBETINGELSER
PRODUKTIONER AF
MERE END 1 DAGS
VARIGHED
Kost & logi
Ved produktioner hvor omfang eller
geografi fordrer at Service 2000s
personale overnatter, skal lejer stille
kost, logi og pausefaciliteter til
rådighed.
Logi skal være hotellignende med
maksimalt 2 personer pr. værelse.
Pausefaciliteter skal være i
umiddelbar tilknytning til
produktionen og have adgang til
toiletfaciliteter.
Produktionskontor
Ved produktioner der fordrer at
Service 2000 på stedet har kapacitet
til at styre produktionen, skal lejer
stille produktionskontor (eller plads
på fælles produktionskontor) til
rådighed.
Produktionskontoret skal have de
faciliteter der er naturligt for
opgavens løsning; f.eks. kontorplads,
el, internet, print/kopi, tekøkken og
toilet.

SÆRLIGT VED LEJE AF
FLÅDE

SÆRLIGT VED LEJE AF
SERVICE & LINNED

Lejers forpligtigelser
Det påhviler lejer at overholde
generelle og lokale regler for færdsel
på og brug af vådarealerne, inklusiv
afmærkning og sikkerhedsudstyr.
Det påhviler lejer at indhente og
afregne tilladelser til placering og
brug af flåden, herunder til faciliteter
til søsætning og optagning.

Tilbagelevering af service
Service, hvor Service 2000 står for
opvask, er undtaget for kravet om at
være rent ved tilbagelevering.
Forsølvet service skal dog afskylles af
lejer umiddelbart efter brug for at
undgå skader fra syre i maden.
Service skal pakkes så rester og
sjatter ikke kan tilsmudse andre
lejeeffekter.

Levering og afhentning
Det forudsættes at vi kan køre
direkte til leveringssted der er plant,
bæredygtigt og i direkte forbindelse
med vandoverfladen. Er det ikke
tilfældet kan der tilgå udgift til
håndtering og evt. kran.
Inden tilbagelevering skal
pontonerne være tappet for evt.
påfyldt vand.

SÆRLIGT VED LEJE AF
TOILETTER
Opstillingssted
Det forudsættes at vi kan køre
direkte til et plant og bæredygtigt
opstillingssted med lastbil.
Lejers forpligtigelser
Det påhviler lejer at føre el frem til
toiletvognen.
Til vandskyllende toiletter påhviler
det lejer at føre vand frem og det
forudsættes at der er brugbar kloak
indenfor 15m, og ned ad bakke, fra
opstillingsstedet.

Tilbagelevering af linned
Linned vaskes af Service 2000 efter
returnering. Det påhviler lejer at
forebygge genstridige pletter f.eks.
ved at skylle duge der har fået sjatter.
Lejer faktureres for rens eller
erstatning hvis linned leveres retur
med pletter der ikke kan vaskes af.
Linned der er blevet vådt skal pakkes
løst i åbne poser så det let kan tørre.

