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Leiekontrakt
Utleier
Sømna Stillasutleie
Vesterberglia 4
8920 SØMNA
Telefon: 917 57 506

Org.nr.: NO 989 772 538 MVA

Leietaker
Navn:______________________________________

Fra dato:_______________

Adresse: ___________________________________

Til dato:_______________

Telefon:____________________________________

Pris:__________________

Epost:_____________________________________

______________________

Byggadresse:________________________________

______________________

Leieforhold

_________________

Beregning av utleie:
Leietiden løper fra avtalt dato til at stillaset er levert/hentet etter avtale. Det beregnes
leie for helg og andre bevegelige helligdager.
Levering og tilbakelevering av utleid stillas:
Risiko og ansvar beror hos leietakeren fra utstyres hentes/er levert. Leietakeren
plikter og levere tilbake utstyret vasket og i samme stand som det ble utlevert.
Mangler noe av utstyret eller hvis det er blitt ødelagt under leieperioden blir dette
utbedret på leietakers regning (gjelder ikke normal slitasje).
Skader under utleie:
Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter
leietaker å medvirke til at skade beregnes.
Bruk:
Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har
fått opplæring i dets bruk. Og således har den nødvendige ferdighet for å behandle
utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å
følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk.
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Utstyrets angitte kapasitet må IKKE overskrides.
Leietakeren plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende.
Framleie av stillaset:
Framleie av stillaset er ikke tillatt.
Betalingsbetingelser:
Netto per 10 dager.
Forhåndsavtalte leieperioder faktureres periodevis per 14. dag.
Fakturagebyr kr. 60,-.
Purregebyr kr. 70,-.
Ved manglende betaling kan utleier hente utstyret på byggeplass uten varsel!
Ansvarsbegrensning ved utleie:
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov.
Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og
kan således ikke gjøres ansvarlig for tap av savn, ting- person eller følgeskader som
utstyrets eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av
utstyret eller 3. mann.
Leietaker har lest og er inneforstått med disse punktene under leieforholdet.

Sted:________________________
Dato:________________________
______________________________

________________________________

Utleiers underskrift

Leietakers underskrift
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Plukkliste:
Tekst

Levert leietaker

Retur leietaker

Ramme 1 m
Ramme 2 m
Plattform 3 m
Plattform 3 m m/luke
Rekkverk 3 m
Rekkverk 0,60 m
Fotlist 3 m
Stillbar fot
Toppstøtte 1 m
Veggfeste
Klemme
Stillas henger
Overgang/ny kontakt
Lastestropper
(Vennligst oppbevar stropper i kasse
foran på henger)

Monteringsveiledning
Sikkerhetsbrosjyre
Mangler og feil meldes utleier umiddelbart.
______________________________

________________________________

Utleiers underskrift

Leietakers underskrift

