Hyresvillkor för Källbäcks Ljud
För användning av högtalarutrustning på allmän plats kan tillstånd av polismyndighet behövas.
För återanvändning av inspelad musik på allmän plats erfordras tillstånd av STIM. Det åligger
hyrestagaren att vid behov anskaffa dessa tillstånd.
Källbäcks Ljud ansvarar ej och kan inte göras ekonomiskt skyldig för misslyckad eller inställd
föreställning, evenemang, etc. som orsakats av fel på hyrd utrustning eller omständigheter som
företaget ej rår över.
Hyrestagaren är skyldig att ha nödvändig kännedom om handhavande, samt i förekommande fall
om montering och inkoppling, av hyrd utrustning.
Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl. Utrustningen får ej utsättas för
väta, damm, eller smuts, om den inte är konstruerad att tåla detta.
Hyrd utrustning får ej lånas ut eller hyras ut i andra hand.
Oavsett om orsak är vållande eller olyckshändelse är hyrestagare ensam ansvarig för skada eller
förlust av hyrd utrustning. Med skada menas inte interna fel på utrustningen som hyrestagaren ej
kan göras ansvarig för, eller skador som orsakats av Källbäcks Ljud.
Vid ev. skada på, eller förlust av, hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren
skyldig att utan dröjsmål ersätta Källbäcks Ljud med vad det kostar att reparera eller
återanskaffa densamma oavsett ev. nedsättningar från försäkringsbolag. Hyrestagaren får ej själv
reparera eller till annan part lämna hyrd utrustning för reparation utan godkännande.
Exempel på skador som hyrestagaren ÄR ansvarig för:
•
•
•
•
•
•

Utrustning skadas p g a felaktigt handhavande eller felaktig inkoppling/montering.
Utrustning skadas p g a åverkan från åskådare, artist, tävlande, funktionär, eller annan.
Utrustning utsätts för väta, damm, eller smuts, utan att vara konstruerad att tåla detta.
Utrustning som monterats av hyrestagaren, eller av denne utsedd, blåser eller ramlar omkull.
Utrustning skadas under transport utförd av hyrestagaren eller av denne utsedd.
Stöld av utrustning.

Exempel på skador som hyrestagaren INTE är ansvarig för:
•
•
•

Utrustning slutar fungera p g a internt fel.
Utrustning som monterats upp av Källbäcks Ljud blåser eller ramlar omkull.
Utrustning skadas under transport utförd av Källbäcks Ljud.

Villkoren godkännes härmed av hyrestagaren:
__________________________________
Namnunderskrift

_________________
Datum

