AVTALSVILLKOR
Avtalsvillkor för lån av utrustning från BoostHbg

A) Ansvar
1.

BoostHbg nedan kallat BoostHbg, ansvarar för att utrustningen är i funktionsdugligt skick
vid avlämnandet.

2.

Låntagaren skall handa utrustningen med omsorg samt ansvarar för tillsyn och löpande
underhåll intill återlämnandet.

3.

Ansvaret för den lånade utrustningen övergår på Låntagaren vid avlämnandet och återgår
på BoostHbg när utrustningen återlämnats.

4. Ett villkor för att låna utrustning är att Låntagaren har en försäkring som täcker eventuella
skada på eller förlust av utrustning.
5. Låntagaren ansvarar för att lånad utrustning återlämnas i det skick den var vid
uthyrningstillfället. Eventuella skador eller förlust ska omedelbart anmälas till BoostHbg.
6. För de fall utrustningen går förlorad eller återlämnas defekt, ombesörjer BoostHbg, för
såvitt annat ej överenskommits mellan parterna, att utrustningen återställs i det skick den
var vid uthyrningstillfället. För eget arbete i samband mellan reparation av utrustning
debiterar BoostHbg 450 kr/timme.
7.

För de fall utrustningen gått förlorad eller ej kan repareras och likvärdig begagnad
utrustning ej går att återanskaffa, skall förlorad eller skadad utrustning ersättas av
Låntagaren med ett belopp motsvarande egendomens nyvärde. Förlorat eller defekt
halogenrör, HMI-rör, lysrör eller motsvarande ljuskälla ersätts alltid med nyvärde.

8. BoostHbg ansvarar för följdskador eller kostnader som uppstår till följd av fel i utlånad
egendom, endast till den del felet uppstått genom grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling
som kan läggas BoostHbg till last.

B) Handhavande
1.

Genom undertecknandet ac detta avtal försäkrar Låntagaren att hen, eller den hen utser i
sitt ställe att handa den lånade utrustningen, har sådan kännedom om hur utrustningen
skall brukas att den ej skadas till följd av felaktig användning.

2.

För de fall utrustningen skall användas i verksamhet som innefattar handhavande med eld,
tryckluft, sprängmedel, gas, svetsning, lösningsmedel eller annan liknande farlig
verksamhet, krävs BoostHbgs skriftliga tillstånd.

3.

När utrustningen skall användas utanför Sverige måst6e likaledes tillstånd inhämtas från
BoostHbg.

4. BoostHbg har rätt att närhelst hen så önskar besiktiga och kontrollera utrustningens skick,
samt vidta nödvändiga åtgärder för att utrustningen inte skall komma till skada eller gå
förlorad.

B) Projektets credit

Låntagaren skall tillse att BoostHbg innefattas i credittext för produktionen med
formuleringen ”Med stöd av BoostHbg” samt BoostHbgs logotyp.
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D) Återlämnande
1.

Lånad utrustning skall vara BoostHbg tillhanda kl 08.00 tisdagen eller torsdagen efter
hyrestidens slut om annat ej överenskommits.

2

Hyresförhållandet mellan parterna upphör först då all utrustning är mottagen av BoostHbg
vid BoostHbgs lokaler eller på annan plats som BoostHbg anvisat.

3

Vid försenat eller ofullständigt återlämnande, eller om återlämnad utrustning är i sämre
skick än vid uthyrningstillfället, ansvarar Låntagaren för den direkta eller indirekta skada
BoostHbg kan komma att lida till följd av bristen i återlämnandet.

4

Samtliga batterier tillhörande lånad utrustning skall vara fulladdade vid återlämnandet.

E) Bokning

Utrustningen anses bokad när bokningen är skriftligt bekräftad via mail. Skall inte utrustningen
användas av Låntagaren skall detta snarast meddelas eller om utrustningen redan är uthämtad,
returneras till BoostHbg utan dröjsmål.

F) Hävning av avtalet

1. BoostHbg har rätt att omedelbart häva ingånget låneavtal, återta lånad utrustning och utfå
ersättning, dels för hela den avtalade hyresperioden och dels för den eventuella skada man lidit
•

om BoostHbg vägras tillträde till utrustningen,

•

om lånad utrustning används på ett icke fackmannamässigt sätt eller om annan risk
föreligger att utrustningen kommer till skada eller går förlorad, eller

•

om Låntagaren på annat sätt underlåter att följa villkor i detta avtal och villkorsbrottet är
av väsentlig betydelse.

G) Befrielsegrunder

1. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om det medför att avtalets fullgörande
hindrats eller blir oskäligt betungande: Arbetskonflikt och varje annan omständighet som
parterna inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, naturkatastrof, mobilisering, beslag, upplopp,
mm.
2.

Omständighet som inträffat innan avtalet ingåtts utgör befrielsegrund endast om dess
inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.
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