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ALLMÄNNA HYRESVILLKOR
§1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats
mellan oss och hyrestagare.
§2 Leverans
All hyresmateriel levereras fritt från vårt lager och skall på
hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till oss.

§10 Följdskador och driftsavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats honom eller
tredje man i samband med användning och placering av
hyresmaterielen under hyrestiden. Vi ansvarar inte för
skada till följd av driftavbrott eller leveransförsening av
förhyrt materiel.

§3 Reklamation
Hyresmateriel levereras av oss i fullgott skick. Eventuell
anmärkning skall direkt meddelas till oss.

§11 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger
det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.

§4 Hyrestid och hyresberäkning
För företag:
Hyran är i huvudsak baserad på 7-dagars vecka vid hyra
veckovis, i annat fall gäller dygnshyra, dvs. 24h.

§12 Betalningsvillkor
För alla kunder som erhållit godkänd kredit och
kundnummer sker fakturering till betalningstid enligt
överenskommelse. Ränta på förfallna fakturor debiteras
alltid till %-sats som angivits på alla ordersedlar.
Faktureringsavgift debiteras ej, med undantag vid
räntefakturering. I vissa fall kan förskottsbetalning begäras.
Hyrestid över en vecka kan komma att faktureras före retur.

§5 Överlåtelse
Hyresmaterielen får inte utan vårt medgivande användas av
annan än hyrestaganden.
§6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla oss underrättad om var
hyresmaterielen används eller förvaras och vi skall kunna ha
obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får
endast användas för sådana arbetsförhållanden för vilka de
är avsedd för i enlighet med av oss meddelade föreskrifter
för drift.
§7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtar sig att alltid vårda hyrt materiel väl.
Likaså att kontrollera rätt strömstyrkor för el-drivet
hyresmaterial och ej överstigande av max/watt på el-verk.
Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och
med hänsyn till normal förslitning i gott skick. För ej rengjort
material debiteras kunden kostnaden för rengöring.
§8 Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av
hyresmaterielen liksom skada som inte kan hänföras till
normal förslitning.
§9 Reparationer
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av
oss. Reparationer får inte utföras utan vårt medgivande.

§13 Återtagande
Om kunden/hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad
tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt
åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi
berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och
återtagande av hyrt eller sålt materiel på
kunden/hyrestagarens bekostnad.
§14 Force Majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter
varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom
krig och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande
av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana
skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både
uthyrare och hyrestagare rätt till att häva avtalet när det
kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört
väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.
§15 Personuppgifter
Under tiden för hyran sparar vi era personuppgifter. Vi
hanterar uppgifterna enl. GDPR och detaljerad information
om vår policy finner ni på vår hemsida www.beving.se

Jag har läst och godkänt hyresvillkoren.
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