LEJEBETINGELSER
Udlejers kontaktinfo
Service 2000 A/S
Lerbakkevej 7-9, 2980 Kokkedal
Tlf: +45 7020 2000
Mail : service@service2000.dk
CVR: DK 82588914

Udlejers bank
Sparekassen Sjælland-Fyn
Kontonr.: 5292-0000229607
IBAN: DK4352920000229607

Forsikring
Lejer er forsikret mod brand-, tyveri-,
hærværk-, og stormskade med en
selvrisiko på kr. 20.000,- af enhver
skade.

Reservation og betaling
Alle beløb er i D.kr. og excl. moms.
NB: følgende er ikke medtaget, med
Levering
Forudbetaling skal indbetales for at mindre det udtrykkeligt fremgår af
Montage & demontage af teltene er reservation er gældende.
tilbuddet:
inkl. i tilbuddet.
Ved modtagelse af forudbetaling
Indhentning af tilladelser fra
Det påhviler lejer at kontrollere det fremsendes ordrebekræftelse.
lodsejer og myndigheder, f.eks.
lejede umiddelbart efter levering og Service 2000 A/S tager forbehold
grave-, arrangement- eller
straks give Service 2000 A/S besked overfor mellemsalg indtil
byggetilladelse.
om eventuelle mangler.
forudbetaling er modtaget.
Generator, el-tavler, kabeltræk.
Det lejede skal tilbageleveres i
Resterende leje skal være os i hænde
Fremskaffelse, fremføring og
samme stand som ved modtagelsen. senest 30 dage før byggestart.
forbrug af el. Det forudsættes at
Ved annullering af ordren senere end
lejer fører fornøden el frem til de
Opstillingssted
1 måned fra byggestart (startdato)
lejede effekter.
Det påhviler lejer at anvise entydigt erlægges hele lejebeløbet.
Beredskabsudstyr: brandtæpper,
hvor telte og udstyr skal opstilles.
røgalarmer, evakueringsplan,
Det forudsættes at vi kan køre til og Tilladelser og certificering
alarmtryk.
på hele området med truck og lastbil Teltet/-ene er certificerede efter den
Skiltning.
under opbygning og nedtagning.
danske ordning for transportable
Nivellering/opklodsning (dette
Hvis det ikke er tilfældet må lejer
telte og konstruktioner.
prissættes endeligt efter
forudse udgift til indbæring.
Hvis telte opstilles i mere end 6 uger
kommende opmåling).
Det forudsættes at opstillingsstedet skal lejer indhente byggetilladelse.
Scenepodie.
er plant og bæredygtigt. Hvis det
Hvis telte bruges af mere end 150
Innerlining (drapering) under
ikke er tilfældet, må lejer forudse
personer skal lejer indhente en
tagdug og langs sider.
udgift til køreplader og/eller
brandmæssig godkendelse hos
Reetablering af området og
nivellering/opklodsning.
kommunen.
belægning.
Det påhviler lejer at overholde
Hegn (ved arbejde på offentligt
Forankring
bestemmelser i certificeringsareal, skal der opsættes hegn
Telte forankres med jordspyd på hele ordningen hhv. byggetilladelse og
omkring byggepladsen).
opstillingsområdet i op til 300cm
brandgodkendelse, herunder ved
Møblering.
dybde afhængigt af jordens bindeplacering, indretning og brug af telte
Omkostninger til
evne. Kan det ikke lade sig gøre, må og udstyr.
inspektion/opmåling.
lejer forudse udgift til leje og
Telte skal evakueres hvis det blæser
håndtering af ballast.
kraftigere end forankringen er
Vi er gerne til tjeneste med priser på
Det påhviler lejer at undersøge og
dimensioneret til. Vindhastigheder
ovenstående.
oplyse om evt. installationer i jorden; fremgår af certifikatet.
el/ gas/ vand/ kloak/ tele/ kælder osv.,
på hele opstillingsområdet, i god tid Forbehold
før opstilling. Manglende oplysning Service 2000 A/S dækker ikke ansvar
giver risiko for ulykker og
for driftstab, tidstab, avancetab eller
beskadigelse af installationer.
lignende indirekte tab, ligesom vi
Såfremt der måtte ske skader på
tager forbehold overfor force
installationer kan der ikke gøres
majeure.
regres overfor Service 2000 A/S,
Ovenstående priser er udregnet efter
hverken for udbedring eller redet pr. d.d. gældende omkostningsetablering.
niveau, arbejdslønninger og
materialepriser, hvorfor vi tager
forbehold overfor evt. stigninger.

