Standardvilkår for leie av utstyr fra Frilager
1. Avtaleinngåelse
- Avtale om leie av utstyr fra Frilager består av følgende: Frilagers standardvilkår og
leiebetingelser.
- Registrerte kontaktdetaljer (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) i profil.
Bedrifter og organisasjoner skal registrere en e-postadresse for bedriften. Leietaker kan til
enhver tid gjøre endringer av eller slette sine kundeopplysninger i sin profil.
- Reservasjon av aktuelt utstyr gjennom Frilagers nettbaserte bestillingssystem.
2. Leietid og leieberegning
2.1. Leietiden beregnes fra det tidspunkt utstyret er reservert fra, og løper frem til utstyret er
tilbakelevert. Utstyret skal leveres tilbake til samme sted som utstyret ble levert ut fra,
dersom ikke annet er avtalt. Leie beregnes i alle ukens dager, og påløper også om utstyret
ikke er avbestilt og/eller tilbakelevert. Ved for sen tilbakelevering av utstyr kan leietaker bli
avkrevd for et forsinkelsesgebyr på kr 500,- samt tapte leieinntekter i forsinkelsestiden.
3. Betalingsvilkår
3.1. All utleie er beregnet på grunnlag av kalenderdager. Privatkunder skal betale på forhånd,
mens organisasjoner og bedrifter som Frilager godkjenner kan betale med faktura som
sendes ut ved bestilling, med betalingsfrist på 14 dager. Ved for sen betaling svares den til
enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. For manglende inn- og/eller
utlevering som skyldes Frilager, belastes ingen leie for det aktuelle utstyret. Reklamasjon på
faktura må skje innen 10 dager etter innleveringsdato for aktuell bestilling. Leietaker kan
ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid utløper, heller
ikke om leietaker leverer utstyret tilbake ubrukt eller om utstyret ikke ble hentet.
4. Utlevering og tilbakelevering
4.1. Leietakeren skal kontrollere at utlevert utstyr er komplett, og så langt det er mulig teste
utstyrets funksjoner før det tas i bruk.
4.2. Dersom det er mangler, skal leietaker straks varsle Frilager på e-post ordre@frilager.no.
Dersom Frilager ikke har mottatt noen reklamasjon på utstyret innen to virkedager etter
leieperiodens utløp anses utstyret å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren skal sørge for
at utstyret returneres til Frilager innen oppgitt klokkeslett, i rengjort stand og fritt for
skader, med unntak av normal slitasje og elde. Ved skade og mangler på utstyr skal det fylles
ut et skadeskjema.
5. Ansvar for utleid utstyr
5.1. Risikoen for utstyret går over på leietakeren fra det øyeblikk utstyret er avhentet, og
påhviler leietakeren inntil utstyret er returnert til utleiende avdeling, kvittert inn og
godkjent av Frilager.
5.2. Leietakeren er ansvarlig for forsvarlig transport og bruk av utstyret, samt at alle brukere
innehar nødvendig kompetanse og eventuell påkrevd sertifisering til å transportere/bruke
utstyret på riktig måte.
5.3. Leietakeren er forpliktet til å følge eventuelle vedlikeholds- og bruksinstruksjoner, samt å
besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold etc.
5.4. Leietaker har ikke rett til å låne ut eller framleie utstyret, frakte eller bruke det utenfor
Norge, overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige
disposisjoner over utleieutstyret.
5.5. Leietaker bærer det fulle ansvaret for skader på utstyret med unntak av skader som oppstår
som følge av normal bruk, slit og elde. Alle nødvendige forholdsregler må være tatt med
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hensyn til lagring av utstyret for å unngå unødig verditap og/eller skade på utstyret
forårsaket av for eksempel tyveri, hærverk, vær og sterk vind, etc.
5.6. Frilager har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som leietaker måtte bli påført:
som følge av forsinket eller uteblitt tilbakelevering av utstyr fra annen kunde.
som følge av at Frilager ikke evner å fremskaffe avtalt utstyr til avtalt tid.
som følge av feil som oppstår på utstyret etter levering som hindrer fortsatt bruk, uansett
om feilen skyldes normal bruk eller ikke.
i forbindelse med direkte eller indirekte tap eller følgeskader, uavhengig av om slike
tap/skader kan tilskrives det innleide utstyret.
5.7. Leietaker står selv ansvarlig for ansvarsforsikring som dekker skader på 3. mann
(bedriftsansvar) og som omfatter bruk av leid utstyr.
6. Avbestilling og endring ordrer
6.1. Ordrer som ikke blir hentet blir belastet i henhold til inngått leieavtale.
6.2. Frem til 14 dager før hentetidspunktet kan ordre avbestilles med full refusjon, mot
avbestillingsgebyr på kr 500,-. Avbestilling av ordre nærmere enn 14 dager gir ingen rett til
refusjon.
6.3. Ved eventuelle tillegg i en ordre må leietaker opprette en helt ny ordre for tilleggsutstyret
og henvise i kommentarfeltet hvilken ordre den hører sammen med.
6.4. Ved eventuelle endring av hentedag, leveringsdag, reservasjonens lengde og/eller
reduksjon/sletting av produkter må det opprettes en helt ny ordre. Opprinnelig ordre vil da
refunderes i sin helhet, så fremt det fremgår klart at den nye ordren er en erstatningsordre .
Dersom leiebeløpet på erstatningsordren er lavere enn på den opprinnelige, gjelder reglene
ovenfor tilsvarende for evt. refusjon av differansen. Frilager plikter å varsle leietaker så snart
som mulig for å gjøre leietaker kjent med forhold som medfører at Frilager ikke klarer å
levere avtalt utstyr. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.
7. Skader, mangler, erstatning og egenandel
7.1. Frilager vil utbedre utstyret på leietakers regning dersom det er mangler, manglende
rengjøring eller skader ved tilbakeleveringen som leietaker har ansvar for.
7.2. Hvis utbedring av skadet utstyr ikke er regningssvarende plikter leietaker å:
betale et beløp som tilsvarer utstyrets verdi ved leietidspunktet (nyanskaffelsesverdi minus
nedskrivningsverdi), eller
erstatte utstyret med innkjøp av tilsvarende utstyr, eller
påberope dekning via forsikringen, samt betale egenandelen for å utløse forsikringen.
Leid utstyr som befinner seg i Norge er forsikret og dekker brann, tyveri, hærverk og andre skader
som inntreffer plutselig og uforutsett og som skyldes ytre faktorer på leid utstyr. Ved tyveri og
hærverk må dette meldes til nærmeste politi innen 48 timer, eller så snart det lar seg gjøre.
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Skader som ikke dekkes av forsikring:
Skader forårsaket som følge av forsett eller uaktsomhet av leietaker og/eller av en
tredjepart.
Skade forårsaket av forsømmelse, feilhåndtering etc.
Skade forårsaket av flom, vær og sterk vind.
Enhver skade på teltduker, stropper, barduner, presenninger, etc.
Skade som skyldes at utstyret ikke er godt sikret under transport eller bruk.
Transportskade dersom transportøren ikke er Frilager.
Egenandeler for forsikringer vil variere alt etter produkt, men vil ikke bli mer enn kr 10.000,-.
8. Force majeure
Frilager sin plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet force
majeure-omstendigheter. Som force majeure regnes enhver hindring som Frilager ikke med
rimelighet kan overvinne, eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller utgift for
Frilager, at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen.
Dette gjelder uavhengig av om hindringen rammer Frilager selv, eller en underleverandør som
Frilager bruker til å oppfylle leieavtalen med. Frilager er ikke under noen omstendighet ansvarlig for
eventuelle tap som oppstår som følge av en Force Majeure hendelse.
9. Tvister
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Partene avtaler utleierens
registrerte forretningssted som verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.
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