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1. Innledning 

Disse leiebetingelser gjelder for utleie av maskiner og utstyr såfremt partene ikke har inngått annen 

skriftlig avtale.  

 

2. Leietid 

Leietiden regnes fra den dag utstyret er bestilt og holdt tilgjengelig for leietaker, eventuelt levert til 

transportør. Leietiden løper til utstyret er levert tilbake til avtalt sted. Er det ikke avtalt en bestemt 

leietid, løper denne inntil en av partene har sagt opp leieforholdet med 5 – fem virkedagers varsel 

og utstyret er levert tilbake som avtalt.  

 

3. Beregning av leie, fakturering og betaling  

Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Prisene gjelder for utstyret i hele 

leieperioden. Priser omfatter ikke eventuell merverdiavgift eller andre offentlige skatter eller 

avgifter. Leietaker dekker selve løpende utgifter i forbindelse med bruk av utstyret, slik som til 

drivstoff, olje, renhold og verneutstyr. Betaling skjer 30 dager etter levering med mindre annet er 

avtalt. Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. 

desember 1967 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  

 

4. Bruk av Utstyret 

Leietaker skal bruke utstyret forsvarlig og kun til de oppgaver og under slike forhold som det er 

beregnet for. Enhver bruk skal skje i samsvar med brukerveiledninger og sikkerhetsbestemmelser 

som er relevante for utstyret. Alle instruksjoner som gis må følges. Leietaker skal spesielt sørge for 

at utstyret:  

 bare brukes av personer som er gitt tilstrekkelig opplæring. 

 kun brukes på avtalt sted og i et miljø det er beregnet for.  

 ikke brukes slik at kapasitet overskrides eller på en måte som påfører utstyret uvanlig 

belastning.  

 beskyttes mot skade og tyveri, og at utstyret ikke på noen måte endres eller modifiseres.  

 brukes i samsvar med alle relevante regler og forskrifter, og at det innhentes nødvendige 

tillatelser.  

 tas ut av bruk umiddelbart ved mistanke om feil eller for høy belastning. Utleier skal i slike 

tilfeller varsles umiddelbart.  

 leveres tilbake i samme stand som det ble utlevert, vasket og rengjort.  

 

5. Fremleie 

Leietaker har ikke rett til å fremleie utstyret. 

 

 

 

 



ADVOKATFIRMA RÆDER          SIDE 2 av 2 

507174/106781 

6. Skade og tap 

Leietaker skal dekke alle kostnader og utgifter som måtte oppstå i forbindelse med skader på 

utstyret i leietiden. Det samme gjelder krav fra tredjemenn som følge av skader om utstyret har 

forvoldt med mindre leietaker kan dokumentere at alle brukerveiledninger, sikkerhetsbestemmelser, 

instrukser og bestemmelsene i pkt 4 er fulgt.  

 

7. Forsikring 

Leietaker forplikter seg til å forsikre utstyret mot skade i hele leietiden, med mindre det er avtalt at 

utleier skal være ansvarlig for forsikring og utleier belastes en forsikringspremie. Leietaker er 

ansvarlig for ansvarsforsikring.  

 

9. Ansvarsbegrensning 

Utleier er ikke ansvarlig for at utstyret dekker leietakers behov. Leietaker er ansvarlig for alle tings- 

og personskader som måtte påføres utleier eller tredjemenn i leieperioden. Utleier er ikke ansvarlig 

for slike skader med mindre noen hos utleier har utvist forsett eller grov uaktsomhet.  

 

10. Verneting 

Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres etter norsk lov ved Utleiers verneting med mindre 

annet er avtalt. 

 


