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Leiebetingelser Generell 

 
 

Leieforhold 
1. Følgende leievilkår er utfyllende betingelser til inngått avtale om leieforhold mellom leietaker og utleier iht. skriftlig mottatt 

ordre-/leveringsbekreftelse akseptert av leietaker. Utstyr anses som bestilt når leietaker har akseptert tilbud ved signering 
eller bekreftet ved e-post. Leietaker forplikter videre å melde fra om evt. endringer innen rimelig tid slik at det ikke er til 
hinder og heftelse for utleier. Leveringsbekreftelsen er basert på de opplysninger som til enhver tid er gitt av leietaker 
vedrørende antall, innhold, tid, sted, adkomst, utstyr og lignende.  

2. Utleie skjer fra utleiers lokaler og kan hentes kostnadsfritt der. Besørger utleier transport tilkommer fraktkostnad. 
3. Leietid beregnes f.o.m. utstyret/aktivitetene utleveres/leveres leietaker t.o.m. det hentes/returneres lager. Ikke avhentet utstyr 

faktureres i sin helhet. 
4. Leietaker forplikter å returnere utstyret/aktivitetene til avtalt tid. Ved for sen retur belastes leietaker tilsvarende 

tidsoverskridelsen iht. avtalt leieperiode. Videre erstatning kan avkreves dersom neste leietaker blir skadelidende ved en slik 
forsinkelse. Dersom utstyret ønskes disponert utover avtalt leieperiode, plikter leietaker å informere utleier så fort som mulig. 
Leietaker har derimot ingen rett til å beholde utstyret utover avtalt tid. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter 
leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan utleier fakturere utstyret som solgt til listepris. 

5. Fremleie/utlån av utstyr/aktiviteter til 3.person er strengt forbudt uten avtale med utleier om dette. 
6. Utstyret/aktivitetene benyttes av leietaker og leietakers gjester på eget ansvar, og leietaker plikter å gjøre de ansvarlige under 

drift kjent med gjeldende leiebetingelser og regler for bruk av aktiviteter. 
 
 

Utstyr/aktiviteter 
7. Utstyret/aktivitetene må kun brukes i følge instrukser gitt av utleier og medfølgende brukerveiledninger. 
8. Leietaker er ansvarlig for å returnere aktiviteter/utstyr i samme stand som ved levering. Tillegg for evt. rengjøring/reparasjon 

vil etterfaktureres.  
9. Utleier har til enhver tid eiendomsretten til det leide utstyret/aktivitetene og overføres ikke under noen omstendighet til 

leietaker. Utstyret må aldri bygges inn i eller sammenføres med annen fast eiendom. Det skal på forhånd avtales skriftlig 
dersom utstyret/aktivitetene skal bringes ut av Norge 

10. Utleier har ansvaret for at utstyret/aktivitetene er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å 
oppheve avtalen såfremt utleier innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan  ikke kreve erstatning utover 
den forholdsmessige del av leiesummen. Utleier påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte 
påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret/aktivitetene. 

11. Ved teknisk svikt må leietaker snarest kontakte utleier. Dersom svikt ikke lar seg utbedre eller tilsvarende utstyr ikke kan 
utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse gis ikke. Utstyret kan bare tilkobles annet 
teknisk utstyr etter avtale med utleier.  

12. Alt utlevert utstyr skal tilbakeleveres, også bruksanvisninger, loggbøker, rengjørings-, sikrings- og førstehjelpsutstyr, kabler, 
overganger, utbrente sikringer/lamper etc. da dette i motsatt fall vil bli ansett som tapt og bli belastet leietaker. Tilbakelevert 
defekt utstyr/aktiviteter som ikke lar seg reparere belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Utstyr/aktiviteter som må 
repareres og bekostes av utleier debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr debiteres leietaker etter medgått 
tid. 

13. Leietaker har under hele leieperioden det totale ansvar for utstyret og driften knyttet til utstyret. 
 
 

Drift 
14. Leietaker sørger for at det innenfor en radius på 25 meter finnes tilgang til strøm (min. 230V, 1500W pr. aktivitet). Dersom 

det ikke er tilgang på strøm innenfor oppgitte krav skal utleier ha beskjed om dette ved bestilling og påslag i pris kan 
tilkomme. Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som utleier benytter i forbindelse med det aktuelle 
arrangement må kunne stilles opp i umiddelbar nærhet under opp- og nedrigg. Kostnader forbundet med transport og 
parkering under arrangementet tilfaller arrangør/leietaker. 

15. Det er leietakers ansvar å ha gitt riktige opplysninger mht. adkomst og overholde avtalte tidspunkt i forbindelse med 
levering/henting, rigging og drift. Kostnader ved merarbeid forbundet med ovennevnte vil bli belastet leietaker. 

16. I de tilfeller det er avtalt at leietaker stiller bærehjelp eller medhjelpere til opp- og nedrigg, og disse uteblir eller er uskikket til 
å arbeide, blir leietaker holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende gjeldende satser hos utleier for slik tjeneste. 

17. Det poengteres at utendørs aktiviteter ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Utstyret/aktivitetene 
anses som utført selv om rigging ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre 
ytre fysiske omstendigheter utenfor utleiers kontroll så fremt utleier på avtalt leveringstidspunkt befant seg på leveringssted 
med utstyr/aktiviteter. Ved sterk vind vil utleier løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre sikringstiltak eller at 
arrangementet må stanses, utsettes eller avlyses av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike 
tilfeller på arrangør/leietaker. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Regn i kombinasjon med 
ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av aktiviteter/utstyr blir eksponert for vann.  
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Utleier står ikke ansvarlig for leietakers eller tredjeparts utstyr i slike tilfeller, og det vil også være leietakers ansvar å være 
med å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader. For øvrig er arrangør/leietaker også ansvarlig for sikkerheten til 
deltakere og medvirkende. Konsekvenser for leieforhold som følge av værpåvirkning gir ikke rett til reduksjon i leiepris. 
 
 
 

18.  Utleier forutsetter at leietakers deltakere er i tilstrekkelig god fysisk form og i stand til å gjennomføre avtalt aktivitet. Dette  
er leietakers ansvar.  
 
 

Erstatning 
19. Leietaker er ansvarlig for hærverk og tyveri, samt overbelastning av de ulike aktivitetene og kan bli holdt erstatningsansvarlig 

for skader ut over normal slitasje på leid utstyr. Dersom utstyret/aktivitetene blir stjålet eller på annen måte fjernet av 
uvedkommende, er leietaker forpliktet til å erstatte utstyret fullt ut. Utleier er ikke ansvarlig for de økonomiske/personlige tap 
dette måtte påføre leietaker. 

20. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person, gjenstand eller eiendom/omgivelser i leieperioden, 
forårsaket av eller med de aktiviteter/utstyr leieavtalen omfatter. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle skader på tredje 
person eller dens eie.	Utleier er berettiget erstatning fra leietaker for skader på person, materiell og utstyr som skyldes 
kundens grov	uaktsomhet, bruk av rusmidler, brudd på adferdsregler eller manglende etterlevelse av instruksjoner. Utleier er 
ikke erstatningspliktig for skader på leietakers personell, materiell eller utstyr som skyldes ovennevnte forhold fra leietakers 
side eller av tredjeperson. 
 
 

Skade/tapt utstyr 
21. Leietaker er ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak og leietaker er selv ansvarlig for 

å forsikre utstyret i leieperioden. Skadet eller bortkommet materiell blir belastet leietaker etter skadens omfang/verdien på 
utstyret. Ved alvorlig personskade eller skade på omgivelser må leietaker varsle helsepersonell/ambulanse, brannvesen 
og/eller politi. Utleier kan i tillegg belaste leietaker for evt. tapte leieinntekter utleier måtte bli påført inntil nytt utstyr er 
fremskaffet.  
 

Avtale 
22. Utleier forbeholder seg retten til fortløpende å kansellere hele eller deler av leveransen der uaktsom adferd eller brudd på 

avtale og etterlevelse av gitte instruksjoner går ut over kundens, tredjeperson eller utleiers sikkerhet. Dette gjelder også retten 
til å foreta endringer i leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold. Slik kansellering og/eller endring gir 
ikke rett til erstatning eller refusjon.  

23. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser eller på annen måte medvirker til at utleiers interesser blir skadelidende, har 
utleier rett til å heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning. Utleier har adgang til å hente utstyret/aktivitetene for leietakers 
regning uten ansvar for de eventuelle ulemper dette måtte påføre leietaker 

24. Utleier har rett til å annullere avtalen uten å bli stilt økonomisk ansvarlig overfor leietaker eller tredjeperson dersom levering 
blir forhindret av force majeur eller andre omstendigheter utenfor utleiers kontroll.. 

25. Nye kunder kan bli avkrevet depositum. Leiebeløpet kan påkreves betalt helt eller delvis forskuddsvis. Betaling skjer kontant 
ved leieperiodens begynnelse dersom annet ikke er avtalt. Leie kan etter avtale etterfaktureres med 7-30 dagers betalingsfrist.  

26. Utleier kan utføre kredittsjekk, og ut fra dette akseptere kreditt eller ikke. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte 
som kontraktsbrudd. Forsinket betaling medfører forsinkelsesrente i samsvar med bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven. 
Videre mislighold oversendes til inkasso. 

27. Ved avbestilling av bekreftet leieavtale senere enn 30 dager før avtalt leietidspunkt belastes leietaker 50 % av pålydende 
leiesum. Ved avbestilling senere enn 10 dager før avtalt leietidspunkt belastes leietaker leiesummen i sin helhet. 

28. Utleier kan når som helst i utleieperioden gis adgang til å besiktige det utleide utstyret/aktivitetene. Dersom leietaker bryter 
utleiebetingelsene eller misligholder betalingen kan utleier umiddelbart oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende 
leieavtaler. Leietaker plikter da snarest og returnere utstyret, eventuelt gi utleiers representant uhindret tilgang til å hente det 
leide utstyret. 

29. Ved innvendinger vedrørende leieforhold/fakturagrunnlag plikter leietaker å gjøre utleier kjent med dette senest 2 virkedager 
etter fullført oppdrag. 

30. Hvis annet ikke skriftlig er avtalt gir leietaker utleier rett til å benytte film, lyd og bilde som er gjort i forbindelse med en 
leveranse vederlagsfritt i sin markedsføring. 

31. Ovennevnte leiebetingelser kan bare fravikes når endringene er påført utleiekontrakt under særavtaler. 
32. Utleier påberoper seg retten til å oppdatere sine leiebetingelser fortløpende og uten varsel, og tar videre forbehold om 

endringer og trykkfeil. 
33. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke dette frem skal tvisten avgjøres ved ordinær 

rettergang med mindre partene blir enige om annet.   
34. Leietaker forplikter seg til enhver tid å være kjent med utleiers leiebetingelser og regler for bruk av aktiviteter. 

 
 



 

 
Fun House Entertainment AS Utleie/ Aktiviteter/ Salg  

Adr: Eidsbergveien 270, 1814 Askim - Tlf: 40 04 33 44  -  web: www.fhe.no/ 
e-mail: post@fhe.no 

Org.nr: NO 989 595 768 MVA 
 

 
 

Regler ved bruk av aktiviteter og utstyr: 
 

 
1. Leietaker sørger for at alle aktiviteter er under oppsyn av myndig person over 18 år. 
2. Leietaker sørger for at det innenfor en radius på 25 meter finnes tilgang til strøm (min. 230V, 16A, 1500W pr. 

aktivitet).  
3. Aktivitetene/utstyret skal benyttes iht. gitt brukerinstruks og foregår på eget ansvar. 
4. Før bunnpresenning rulles ut og aktivitetene brukes skal leietaker påse at arealet aktivitetene/utstyret benyttes på 

er fritt for gjenstander/materiale som kan forårsake skade på aktivitetene/utstyret. 
5. Ved utendørs bruk skal oppblåsbare aktiviteter sikres med tilhørende plugger/sandsekker. 
6. Ved sterk vind eller annet ugunstig værforhold skal all drift av aktivitetene/utstyret umiddelbart opphøre. 
7. All bruk tilknyttet oppblåsbare aktiviteter skal foregå uten fottøy (ingen sko). 
8. Det er forbudt å oppholde seg med mat og/eller spisse eller skarpe gjenstander i aktivitetene. 
9. Det er forbudt å klatre eller henge på sidevegger. 
10. Antall personer som benytter utstyret samtidig begrenses etter alder/størrelse og tilpasses maks belastning for de 

ulike aktivitetene. 
11. Det skal ikke medbringes mat eller drikke under bruk av aktiviteter. 
12. Pass alltid på at vifter står på og er godt festet. 
13. Hvis strømmen går sørg for at deltakere forlater innretningen umiddelbart. Søk så etter årsaken til strømbruddet 

og evt. gjenoppta aktiviteten. Hendelser som involverer skader på personer eller utstyr skal umiddelbart 
rapporteres til utleier. 

14. Før nedrigg av aktivitetene/utstyret skal leietaker børste ut eventuelt  sand,  gress, skitt og annet som har kommet 
inn i aktivitetene. Dette skal også gjøres kontinuerlig under drift. Utstyret skal ved retur være fritt for 
ovennevnte. Ved eventuelle skader/mangler på utstyr/aktiviteter skal dette meldes utleier.  

15. Leietaker er selv ansvarlig for å returnere utstyret rengjort og i samme stand og mengde 
som det ble utlevert. Eventuelle utgifter i forbindelse med rengjøring, reparasjoner eller erstatninger, vil bli 
belastet leietaker. Utstyret kan returneres vått. Leietaker plikter å informere utleier om dette er tilfelle.Dersom 
utstyret returneres skittent belastes leietaker kostnadene ved slikt merarbeid kr 550,- pr. time. 

16. Leietaker er ansvarlig for hærverk og uaktsomt bruk, samt overbelastning og skader på de aktivitetene og kan bli 
holdt erstatningsansvarlig for skader ut over normal slitasje på leid utstyr. 

17. Leietaker er ansvarlig for arrangementsplass mtp. på plassbehov, adkomst, vannuttak, strømtilgang og annet som 
er nødvendig for å få gjennomført oppdraget/arrangementet. 
 
 
 
 
Leietaker bekrefter med dette å være inneforstått med FHE sine utleiebetingelser 
 
 
 

 
___________________________         _____________________ 

  Dato/  Signatur                      Navn/ Ordre nr. 
 


