
ALMINNELIGE LEIEBETINGELSER MYLIFT & BORUD STILLAS AS («UTLEIER»)

1. AVTALEINNGÅELSE OG LEVERINGSTID
1.1. Avtale om utleie anses inngått når Utleier 

bekrefter leietakerens bestilling. Som 
Ordrebekreftelse regnes skriftlig eller muntlig 
bekreftelse fra Utleier, samt utlevering av 
Utstyr. 

1.2. Leveringstiden er 10 virkedager etter mottatt 
Ordrebekreftelse hvis ikke annet er særskilt 
avtalt. 

2. LEIETID
2.1. Leietiden løper fra og med den dato Utstyret 

er avtalt levert enten ved henting hos Utleier 
eller ved levering på sted anvist av leietaker. 
Frakt og oppmontering på sted anvist av 
leietaker må avtales særskilt.

2.2. Minimums leieperiode er 30 dager. 
2.3. Leietiden løper til og med den dagen Utstyret 

er returnert Utleiers avdeling, med mindre 
annet er avtalt. Leie beregnes også i ferietiden 
dersom Utstyret ikke er tilbakelevert. 

3. LEIEOBJEKTET
3.1. Ved levering skal Utstyret være i driftsklar 

stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til 
enhver tid er gjeldende. 

3.2. Dersom det leverte Utstyret avviker fra det 
som er avtalt skal Leietaker straks varsle 
Utleier, som på sin side kan foreta omlevering 
eller utbedre Utstyret. Etter utløpet av tre 
virkedager, og dersom Utleier ikke har mottatt 
noen reklamasjon på utstyret anses Utstyret å 
være feilfritt ved utleveringen. 

3.3. Dersom Utstyret ikke er hentet innen 5 dager 
etter at det er avtalt utlevert, kan Utleier heve 
avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed 
til Leietaker. Leietaker kan i slike tilfeller kreve 
leie regnet fra den dato Utstyret er avtalt 
utlevert inntil Avtalen heves. 

4. LEIEBETALING
4.1. Utstyr leveres og tjenester utføres til de priser 

som gjelder på leveringsdagen. Kostnader til 
frakt, montering, bompenger, parkeringsavgift 
og eventuelle andre kostnader kommer 
i tillegg til leie av Utstyr.  Montering/
demontering er priset ut ifra gå avstand på 
maks 30 meter fra der Utstyret blir levert/
hentet. Dersom gå avstanden er lengere en 
30 meter faktureres det basert på medgått tid. 
Montering/demontering under 150 m2 blir 
utført etter gjeldende timesats. Montering/
demontering over 150 m2 blir utført i henhold 
til tilbudet. 

4.2. Tjenester faktureres etter medgått tid. Arbeid 
utenom ordinær arbeidstid (07.00-15.30) 
faktureres etter gjeldende satser. 

4.3. Rabatter, priser og leveringsbetingelser 
som avviker fra prislisten må være skriftlig 
avtalt for å være bindende. Ved individuelle 
pristilbud oppgis pris eks.mva. Bompenger og 
parkeringsavgift kommer i tillegg også hvor 
det er gitt fastpris. 

4.4. Det faktureres månedlig. Vederlag for levert 
Utstyr og tjenester forfaller til betaling 30 
dager etter fakturadato. 

4.5. Ved mislighold av en eller flere av 
Leverandørenes fordringer, forfaller aller 

Leverandørenes fordringer mot kunden straks 
til betaling, og Leverandørene har rett til å 
holde gjenstående leveranser tilbake inntil 
betaling er mottatt. 

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
5.1. Leietaker er ansvarlig for at ikke Utstyret 

benyttes på en slik måte at det forringes 
utseendemessig eller i kvalitet. 

5.2. Ved muring/betongarbeid, eller annet arbeid 
som kan forringe Utstyret utseendemessig 
skal Utstyret alltid dekkes til. Stillas må kunne 
forankres i vegg. Kostnader til fjerning av 
øyebolter, eventuell reparasjon av fasade 
dekkes av leietaker. Hvis leietaker disponerer 
tilsvarende stillas selv, må leietaker sørge for at 
all egen stillas er merket. 

5.3. Leietaker kan ikke fjerne komponenter fra 
stillaset eller gjøre endringer uten samtykke 
fra utleier. 

5.4. Ved levering av Utstyr på sted anvist av 
leietaker er leietaker ansvarlig for god adkomst 
til arbeidsstedet og klargjøring av grunn 
for oppsetting av Utstyr er tilstrekkelig før 
oppstart. Herunder må også arbeidsstedet 
være ryddet og tilrettelagt for adkomst 
med lastebil. Ved manglende klargjøring vil 
ventetid blir fakturert i henhold til gjeldende 
timesatser. 

5.5. Det er leietakers ansvar og rydde snø/is før 
demontering av stillas.  

5.6. Elektronisk grøntkort brukes som 
dokumentasjon på godkjent montering. 
Det er leietakers ansvar å påse at dette blir 
hengt opp. Leietaker innehar etter levering av 
Utstyret fullt ansvar for at Utstyret til enhver tid 
er i forskriftsmessig stand. 

5.7. Etter uvær eller andre forhold som kan påvirke 
stabiliteten og/eller styrken i stillaset, skal 
ettersyn og kontroll bli utført før stillaset tas i 
bruk. Dette gjelder også om stillaset ikke har 
vært i bruk over en lengre periode. Utleier tar 
betalt for kontroll av stillaset etter gjeldende 
timesatser. 

5.8. Utleier har rett til å henge opp reklame på 
Utstyret. Dersom Utstyret dekkes med nett 
eller plast og dette blåser av vil dette bli 
remontert/reparert etter medgått tid. 

5.9. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine 
rettigheter etter denne Avtalen. 

6. RISIKO OG ANSVAR
6.1. Risikoen for leieobjekt går over på leietaker 

fra det øyeblikket leieobjekt leveres enten 
hos Utleier eller på sted anvist av leietaker. 
Risikoen for leieobjektet påhviler leietaker 
inntil tilbakelevering. 

6.2. Utleier er ikke ansvarlig for at Utstyret 
tilfredsstiller leietakers behov, herunder riktig 
valg av utstyr og mengde utstyr med mindre 
dette er særskilt avtalt. 

6.3. Leietaker er ansvarlig for ethvert 
erstatningsansvar i forbindelse med 
utleieforholdet, herunder skade på eiendom, 
ting, person eller følgeskader som Utstyret 
eller dets bruk måtte påføre leietakeren, 
leietakers ansatte eller tredje person. Herunder 

er leietaker bl.a. ansvarlig for at tak eller andre 
konstruksjoner det skal bygges stillas inntil er 
dimensjonert for å tåle belastningen.  

6.4. Utleier står ikke til ansvar for konsekvenstap 
eller indirekte tap, herunder skade og 
kostnader som følge av driftsavbrudd eller 
forsinket levering av leieobjektet, med mindre 
utleier eller noen utleier er ansvarlig for har 
utvist grov uaktsomhet. 

7. TILBAKELEVERING
7.1. Utstyret skal ved tilbakelevering være 

komplett inklusiv utlevert tilleggsutstyr 
(paller,stikk, pallekarmer og bareller) og 
instruksjonsmateriell, samt være rengjort 
og i samme stand som ved utlevering. Ved 
manglende rengjøring blir leietaker forpliktet 
til å dekke kostnadene ved dette etter 
gjeldende timesatser. Dersom det hefter 
feil og mangler ved Utstyret skal leietaker 
erstatte Utleiers kostnader til utbedring.  Ikke 
tilbakelevert Utstyr kan kreves erstattet med 
nyanskaffelsesverdi. 

7.2. Hvis leietaker skal demontere stillaset selv, skal 
det alltid pakkes på tilsvarende måte som ved 
levering. Ompakking/sortering av stillas blir 
fakturert etter gjeldende timesatser. 

7.3. Det er leietakers ansvar og påse at samme 
Utstyr blir tilbakelevert. 

7.4. Dersom leietaker ikke oppfyller sin plikt 
til å tilbakelevere Utstyret ved leietidens 
utløp, vedtar leietakeren at Utleier kan 
kreve tvangsutlevering uten søksmål, jfr. 
tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, annet ledd 
bokstav b. 

8. OPPSIGELSE OG HEVING
8.1. Leietaker kan ikke forhåndsavtale leieperiode. 

Utleieforholdet kan sies opp av leietaker med 
tre arbeidsdagers varsel pr. e-post. 

8.2. Dersom Utstyret ikke behandles 
tilfredsstillende kan Utleier heve Avtalen med 
øyeblikkelig virkning og avhente utstyret på 
leietakers bekostning. Det samme gjelder 
dersom leien og eventuelle tillegg ikke 
betales innen forfall, eller hvis Leietaker går 
konkurs eller beviselig blir eller erkjenner å 
være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig 
misligholdes vesentlig. 

8.3. Dersom Utleier hever Avtalen i slike tilfeller er 
leietaker forpliktet til å returnere Utstyret til 
Utleier. 

9. AVBESTILLING 
9.1. Bestillingen er bindende.  Ved avbestilling 

belastes minimum 30 dagers leie. Spesifikke 
innkjøp som er gjort i anledning Avtalen 
kommer i tillegg. 

10. TVISTER
10.1. Enhver tvist etter denne Avtalen skal søkes løst 

ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene 
frem til enighet mellom partene, skal tvisten 
om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær 
rettergang med Hedmarken tingrett som 
verneting. 

Definisjoner:
«Avtalen» betyr avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr. 
«Utstyr» betyr alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.
«Ordrebekreftelse» betyr bekreftelse fra Utleier om innholdet i avtalen 
mellom Utleier og leietaker. 
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