Hyresavtal mellan hyrespart och MiMa Music – Villkor
Ägare
Utrustningen tillhör MiMa Music.
Hyresmannen får därför inte låna- eller hyra ut,
sälja, pantsätta, överlåta eller medföra
utrustningen utomlands utan MiMa Music’s
skriftliga medgivande. Överträdelse kommer
omgående att polisanmälas.
Tillämplighet
Villkor i detta dokument gäller, om annat inte
avtalats mellan uthyrare och hyresmannen.
Villkoren gäller både när MiMa Music har
personal på plats, och när hyresmannen själv
står för handhavandet av hyrd utrustning.
Bokning
Bokning av utrustning sker via telefon/e-mail
eller på plats i MiMa Music’s lokaler. I och med
bokningen, ges uthyraren godkännande att
utföra en kreditupplysning på hyresmannen.
MiMa Music äger rätt att neka kunder som ej är
kreditvärdiga. MiMa Music meddelar snarast
möjligt huruvida önskad utrustning finns ledig.
Avbokning
Avbokning måste vara uthyraren tillhanda
senast tre dygn före hyresperiodens början.
Sker avbokning senare än så eller att beställd
utrustning ej avhämtas, debiteras
hyresmannen full hyra.
Betalning
Hyresavgiften erlägges kontant vid
avhämtning, eller i förskott mot faktura.
Deposition uppgår till halva hyran, och återfås
vid hyrd utrustnings återlämnande, förutsatt att
allt är i samma skick som vid utlämning. Betaleller kreditkort kan ej användas.
Särskilda villkor privatpersoner
Privat hyresman måste vara minst 18 år och
kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, IDkort eller Pass. Om hyresman är yngre än 18
år måste förälder och/eller målsman följa med
och skriva under avtalet.
Särskilda villkor skolor, föreningar och
företag.
Vi fakturerar gärna skolor, föreningar och
företag. För att detta skall kunna ske behövs
registreringsbevis tillställas oss före aktuell
hyra och att betalningsanmärkningar saknas
samt att skolan, föreningen och företaget har
varit aktivt i mer än 2 år. Kredittid som ges är
tio dagar om annat ej avtalats.
Avhämtning
Vid bokningen avtalas en tid för avhämtning av
hyrd utrustning. Hyresmannen sörjer själv för
transport, om inte annat avtalats.
Hyresmannen ansvarar för att all bokad
utrustning avhämtas.

Uppkoppling av ljudanläggning
Hyresmannen är skyldig att ha teknisk
kompetens kring användandet av utrustningen
och gärna sätta sig in i handhavandet redan
vid avhämtningen eller ännu tidigare.
Hyresmannen ansvarar för att utrustningen
monteras, installeras och sköts på ett riktigt
sätt samt att denna är lämpad för
användandet. MiMa Music ansvarar ej för fel
eller skador på utrustningen eller person,
förorsakade av felaktigheter i
användningslokalens elsystem, felaktig av
hyresmannen gjord installation eller
anslutningen till såväl nätspänning som till
annan utrustning som ej hyrts eller godkänts
av MiMa Music. Om tvistemål uppstår
angående installationen skall hyresmannen
snarast kontakta MiMa Music för rådgivning.
Mot ersättning kan MiMa Music även
transportera och installera utrustningen på
plats.
Återlämning
Hyrd utrustning skall återlämnas i samma skick
som vid utlämnandet. Utrustningen skall
fungera, och skall vara rengjorda från eventuell
smuts, tejprester, stearinfläckar, dryckesspill
och liknande. Alla kablar skall vara hoprullade
på samma sätt som vid utlämnandet. Skadade,
saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts
kontant. Om återlämnande av hyrd utrustning
dröjer längre än hyresperiodens slut och det
inte beror på MiMa Music, debiteras dygnshyra
för varje påbörjat dygn med gällande taxa
motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran.
Ansvar - Stöld
Hyresmannen bär under hyresperioden fullt
ansvar för hyrd utrustning. Skadad eller
förlorad utrustning skall utan dröjsmål ersättas
av hyresmannen, oavsett om vållande eller
olycka föreligger. Det åläggs hyresmannen att
hålla hyrd utrustning försäkrad till dess fulla
värde under hyresperioden, samt att förvara
den säkert både under transport, bruk och när
den inte används. Utrustningen får under inga
omständigheter förvaras i fordon annat än
under transport. Skulle trots dessa åtgärder
förlust uppstå är hyresmannen skyldig att
omgående göra polisanmälan samt underrätta
MiMa Music om det inträffade. Varuvärdet
debiteras hyresmannen och skall betalas inom
tio dagar.
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