
Allmänna bestämmelser vid uthyrning av material.

1 Tillämplighet
1.1 Dessa bestämmelser tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan maskinskötare. Bestämmelserna gäller till dess  
 att skriftlig ändring meddelas. Med uthyrare avses Finja Bemix AB, med hyrestagare avses den som av uthyraren förhyr   
 hyresobjektet.

2 Hyresobjekt
2.1 Kostnader för lastning, lossning och transport bekostas av hyrestagaren.
2.2 Alla förbrukningsartiklar under hyrestiden bekostas av hyrestagaren om inte annat överenskommes.
2.3 Hyresobjektet skall återlämnas väl rengjort och i samma skick som den utlämnas med undantag för den försämring som är 
 att hänföra till normalt slitage. I annat fall debiteras hyrestagaren för material, rengöring, översyn samt eventuell provning   
 enligt av uthyraren fastlagd timkostnad.
2.4 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresmaterialen. I de fall besiktning fordras på arbetsplatsen skall dock   
 hyrestagaren ombesörja och bekosta en sådan besiktning.

3 Användning
3.1 Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning eller leverans kontrollera att hyresobjektet fungerar.
3.2 Hyresobjektet får endast hyras och brukas av person som har fackmannamässig kunskap. Hyresobjektet skall väl vårdas och  
 smörjas. För tillsyn och skötsel av uthyrd materiel får endast van och fackkunnig person användas.
3.3 Hyrestagaren är skyldig att för uthyrd materiel noggrant iakttaga gällande instruktioner för handhavande och se till att den   
 elektriska nätspänningen är riktig för respektive maskin.
3.4 Hyresobjektet skall på hyrestagarens bekostnad skyddas för åverkan. Sker under hyrestiden skador på hyresobjektet skall,  
 vare sig skadan kan ligga hyrestagaren till last eller ej, hyrestagaren svara för full ersättning för skadan och hyra under den tid  
 skadan åtgärdas.
3.5 Hyresobjektet får ej utan uthyrarens medgivande vidareuthyras av hyrestagaren, eller utlånas för brukande av annan. Hyres 
	 objektet	får	ej	heller	utan	uthyrarens	medgivande	flyttas	till	annan	än	i	avtalet	angivna	arbetsplats.
3.6 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter som det är avsett för. Ingrepp som förändrar objektet eller dess  
 konstruktion och funktion får ej göras.

4 Hyrestid
4.1 Hyran utgår från och med den dag som hyresobjektet hålles tillgängligt för avhämtning av hyrestagaren till och med den dag  
	 då	hyresobjektet	återlämnas	till	uthyraren	eller	finns	tillgängligt	för	avhämtning.

5 Ersättning
5.1 Grundhyra samt dagshyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens gällande prislista.
5.2 Förbrukningstillbehör samt reparationer och maskinhaveri på grund av hyrestagarens gällande debiteras hyrestagaren.
5.3 Uthyraren är inte ansvarig för eventuella stilleståndskostnader på grund av t.ex. leverantörsförseningar, driftsavbrott, maskin 
 fel osv. Dessa bekostas av hyrestagaren ensam oavsett om denne är vållande eller ej.
5.4 Hyrestagaren skall erlägga hyra om hyresobjektet måste repareras eller bytas ut på grund av hyrestagarens vållande.
 För stillestånd på grund av reparation, utan hyrestagarens vållande, debiteras inte hyra. Uthyraren äger full rätt att avgöra om  
 hyresobjektet skall bytas ut eller repareras och när detta ska ske.
5.5 Fakturering sker varje månadsskifte eller vid hyrestidens slut. Likvid erlägges senast 30 dagar efter det fakturan erhålls, om  
 inte annat överenskommits.

6 Ansvar
6.1 Hyresobjektet anses av mottagaren i fullgott skick om ej skriftlig anmärkning (t.ex. fax, e-post) inkommit till uthyraren utan   
 dröjsmål i samband med ibruktagande.
6.2 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
6.3 Hyrestagaren ansvarar för varje skada som hyresmaterialen kan tillfoga egendom eller person. Hyrestagaren förbinder sig att  
 hålla uthyraren skadelös för varje ersättningsskyldighet som riktas mot denne i egenskap av ägare till materialen.
6.4 Det åligger hyrestagaren att under hyrestiden utan kostnad för uthyraren hålla hyresobjektet försäkrat till sitt fulla återanskaff 
 ningsvärde.

7. Hävning
7.1 Part har rätt att säga upp hyresavtalet om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott eller vid utebliven betalning enligt 
 överenskomna betalningsvillkor. Om hyrestagaren inleder ackordförhandlingar eller ansöker om konkurs eller likvidation kan  
 uthyraren säga upp avtalet. Vid uppsägning från uthyraren är hyrestagaren skyldig att återlämna uthyrningsmaterialen eller  
 bekosta uthyrarens hemtransport av densamma. 

8 Tvist
8.1 Tvister om detta avtal skall avgöras enlig svensk rätt och av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.
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