Frameville Aktiebolag
Orgnr: 559085-9293

HYRESAVTAL

Hyresavtal mellan Frameville Aktiebolag, nedan kallad Uthyraren och
................................................... Org nr:........................ nedan kallad Hyrestagaren
1. AVTALET.

Dessa bestämmelser gäller om inte annat skriftligen överenskommits mellan Hyrestagaren och
Frameville AB, som hyr ut på Hyrestagarens egen risk.
2. UTLÄMNING AV UTRUSTNING.

Frameville AB garanterar att utrustningen är i funktionsdugligt skick vid uthyrningen. Hyrestagaren
ska kontrollera förhyrd utrustning. Hyrestagaren får ej överlåta utrustning på annan utan Frameville
AB:s skriftliga godkännande.
Utrustning transporteras på Hyrestagarens risk. Utrustning får ej utan skriftligt medgivande föras
utanför Sverige.
3. AVBESTÄLLNING.

Avbeställning ska ske senast två arbetsdagar innan hyrestidens början. Vid senare
avbokning debiteras 50 % av hyresbeloppet. Dessa regler gäller även vid preliminär bokning av
utrustning.
4. ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING.

Hyrestagaren ska återlämna förhyrd utrustning i samma skick som det mottogs. Eventuella skador
ska omedelbart anmälas till Frameville AB. Brister kan medföra att Hyrestagaren åläggs betala
reparationskostnader.
5. ANSVAR

Ansvaret för den hyrda utrustningen övergår på Hyrestagaren vid avlämnandet och återgår på
Uthyraren när utrustningen återlämnats.
5. FÖRKOMMEN OCH DEFEKT UTRUSTNING.

För det fall utrustning gått förlorad eller återlämnas defekt, ombesörjer Uthyraren, för såvitt annat ej
överenskommits mellan parterna, att utrustningen återställs i det skick den var vid
uthyrningstillfället. Uthyraren debiterar därefter Hyrestagaren för självrisk och andra kostnader man
haft i samband med återställandet.
För det fall utrustning gått förlorad eller ej kan repareras och likvärdig begagnad utrustning ej går
att återanskaffa, skall förlorad eller skadad utrustning ersättas av Hyrestagaren med ett belopp
motsvarande egendomens nyvärde.
6. BETALNING.

Om ej annat avtalats ska Hyrestagaren erlägga kontant betalning vid utlämningen. Om Frameville
AB accepterat kunden som kreditkund ska betalning erläggas enligt fakturans betalningsdag. Om
betalning ej erläggs i rätt tid utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Frameville AB har om ej betalning sker rätt att återta förhyrd utrustning.
7. INSOLVENS.

Om Hyrestagaren blivit försatt i konkurs eller inställt sina betalningar eller det måste antas att
betalning ej rätteligen kan erläggas äger Frameville AB rätt att häva bokningen.
8. RETENTIONSRÄTT.

Frameville AB förbehåller sig retentionsrätt i allt förvarat material till dess full betalning erlagts för
varje fordran teknikföretaget har mot beställaren.
9. FÖRSÄKRING.

Det åligger Hyrestagaren att tillse att egen eller av Frameville AB inhyrd utrustning,
underleverantör och personal är försäkrade t ex mot brand, inbrott, stöld, vattenskador.
10. ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

Hyrestagaren ska använda personal med sådan kännedom om hantering av materialet att det ej
skadas pga felaktigt handhavande. Hyrestagaren får ej utan godkännande från Uthyraren reparera
eller modifiera hyrd utrustning.
11. GODKÄNNANDE I VISSA FALL.

I de fall Hyrestagaren utför eller låter utföra arbete som innefattar verksamhet med eld, tryckluft,
sprängmedel, gas, svetsning, lösningsmedel etc ska innan arbetet påbörjas skriftligt godkännande
inhämtas från Frameville AB.
12. FILMENS CREDIT.

Hyrestagaren ska tillse att Frameville AB innefattas i sedvanlig credittext för produktionen.
13. SEKRETESS.

Alla uppgifter rörande Hyrestagarens verksamhet som kommer Frameville AB till del ska bevaras
så att ingen utanför Frameville AB får kännedom om detta.
14. ANSVAR.

Frameville AB ansvarar ej för misslyckad inspelning som orsakats av materialfel eller
omständigheter som vi ej råder över.
15. FORCE MAJEURE.

Om fullgörandet av något av parternas åtaganden förhindras av omständigheter som parterna ej
kunna råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, åsknedslag, elavbrott över 14 timmar etc ska
detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från skadestånd eller andra
påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än en månad på grund
av ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ersättningsanspråk skriftligen frånträda
avtalet.
16. SKILJEFÖRFARANDE.

Tvist mellan beställaren och Frameville AB ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Stockholm
enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Part äger dock rätt att vända
sig till domstol för att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran.
17. MOMS

På alla priser tillkommer 25% moms.
Datum _________________________

_________________________________
För Frameville AB

_________________________________
För Hyrestagaren

_________________________________
Namnförtydligande

_________________________________
Namnförtydligande

