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Leiebetingelser - FestFabrikken
Alle våre priser er inkl. mva - frakt tilkommer. Prisene er oppgitt for én leieperiode på 3 dager om
ikke annet er avtalt. Med leieperiode menes ønsket levering/henting og returdato.
Vi leverer/henter dessverre ikke i helger om ikke annet er avtalt. Pris utover denne leieperioden
beregnes ved bestilling.
Behandling av leid utstyr:
Bestikk skylles og legges tilbake i samme bokser som ved levering. Servise og serveringsutstyr
skrapes/skylles av og plasseres tilbake i transportstativene det ble levert i. Vi er glad i mat, men
ikke matrester.
Kopper, krus og glass tømmes etter bruk og settes opp-ned i sine respektive bakker.
Duker og servietter må være ristet og tørket før de legges i sekker. Det vil bli belastet tillegg per
time for merarbeid om dette ikke er gjort.
Bord og stoler blir som regel levert og hentet i traller. Merk at bord og stoler skal ligge samme
vei i sine traller ved retur. Alt utstyr leveres tilbake slik det ble levert. Skadet eller bortkommet
materiell blir belastet leietaker.
Dersom du ikke har mulighet til å hente og levere selv hos oss i Vikkollveien 6A i Mjøndalen, kan
vi levere for et tillegg i prisen. Frakt til og fra koster kr. 800,- pr. vei om utstyr får plass i varebil.
Ved leie av telt, gulv, bord- og stoltraller etc. må dette fraktes med lastebil, og det beregnes frakt
med kr. 1.650,- pr. vei. For større volum av utstyr, avtales frakt basert på mengde. Kjøretillegg
beregnes for avstander utover Stor-Oslo. Vi leverer etter avtale, men gjør oppmerksom på at
forsinkelser kan oppstå grunnet trafikk eller andre uforutsette hendelser.
Vi setter stor pris på at evt. tillegg/endringer i leie av servise, stoler og bord foretas i god tid, og
senest 2 dager før levering/henting selv. Justering av teltstr. og gulv gjøres etter avtale.
Leietaker som henter selv, forplikter å returnere til avtalt tid. Dersom dette ikke overholdes vil
leietaker bli belastet for en ekstra leieperiode.
Vi sender ut faktura i forkant av henting/levering om ikke annet er avtalt. Forfallsdato ved faktura
er 10 dager. Faktura sendes i hovedsak pr. mail.
Takk for at du har forståelse for våre leiebetingelser.

