Försäkrings- och hyresvillkor

Försäkringsvillkor
Stöld och inbrott
1.1

På arbetsområde eller på annan plats under
temporär uppställning eller förvaring.

För att förhindra stöld ska den försäkrade vidta
säkerhetsåtgärder som är rimliga med hänsyn till
egendomens värde, stöldbegärlighet och
förhållandena i övrigt.
Detta innebär följande.
Lös egendom ska förvaras i låst lokal eller
container som uppfyller skyddsklass 2 eller – om
egendomens vikt eller volym innebär att den inte
kan förvaras i låst lokal eller container – förvaras
inom inhägnat område enligt Inhägnat område
nedan.
1.2 Inhägnat område
Vid förvaring av egendom utomhus inom inhägnat
område gäller försäkringsbolagens föreskrifter.

• startnyckeln inte vara kvar i fordonet och
• släpfordon – både när det är kopplat till
dragfordon och parkerats fristående – vara låst med
godkänt dragskolås.

Hyresvillkor

hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för
förlust av hyresmateriel liksom skada som inte
kan hänföras till normal förslitning. ej
återlämnade maskiner och materiel debiteras
till nyanskaffnings värde.

§1 Tillämplighet

§10 Reparationer

nedanstående villkor skall gälla om inte
avtalats annat mellan uthyrare och hyrestagare.

reparationer till följd av normal förslitning
bekostas av uthyraren. Utbyte av
förbrukningsmaterial och slit delar på
arbetsplatsen bekostat av hyrestagaren.
reparationer får därutöver inte utföras utan
uthyrarens godkännande.

§2 Leverans
All hyresmaterial levereras fritt uthyrarens
hyresförråd och skall på hyrestagarens
bekostnad återlämnas till uthyraren.
§3 Reklamation

1.3 Grind eller dörr
• ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som
stängsel och vägg enligt ovan,
• ska vara låst med en godkänd låsenhet* och
• ska vid gångjärnen ha spärranordning som
förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Dörr
ska vara försedd med likvärdigt skydd.

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i
driftsdugligt och utprovat skick, försedd med
erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
eventuell anmärkning mot utlämnad materiel
skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre
dagar efter mottagandet.

1.4 Svenska Stöldskyddsföreningens regler och
normer för olika skyddsanordningar
1.4.1 Godkänd låsenhet.

§4 Hyrestid

En godkänd låsenhet består av:
• godkänt lås, godkända cylindrar och godkänt
slutbleck,
• godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag eller
• godkänd låsbom.
1.4.2 Godkänt mekaniskt lås
Låset ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. Det
1.4.3 Godkänd låsbom
Låsbommen ska uppfylla låsklass 4 enligt enligt SS
3522 och hänglåset klass 4 enligt
Stöldskyddsföreningens norm, SSFN 014 Norm för
hänglås.
1.4.4 Godkänt hänglås för dörr, port eller lucka
• Vid utvändig montering ska hänglås och
hänglåsbeslag uppfylla hänglåsklass 4 enligt
Stöldskyddsföreningens norm, SSFN 014 Norm för
hänglås.
• Vid invändig montering ska hänglåset uppfylla
hänglåsklass 3 enligt Stöldskyddsföreningens norm
SSFN 014 Norm för hänglås
2. Nyckelhantering
2.1 Nyckel till dörr, låsbom, hänglås, värdeskåp,
säkerhetsskåp och kassaskåp
Nyckel får inte förvaras på arbetsområde.
2.2 Märkning av nyckel till dörr, låsbom, hänglås,
värdeskåp, säkerhetsskåp och kassaskåp
Nyckel får inte vara märkt så att den kan
identifieras.
3.3 Låsändring i dörr, låsbom, hänglås, värdeskåp,
säkerhetsskåp och kassaskåp
Lås ska omedelbart bytas eller ändras om det finns
anledning att misstänka att någon obehörig kommit
över nyckel eller låskombination.

3. Under transport i fordon
3.1 Vid lastning, omlastning eller lossning
Egendomen ska tas om hand och övervakas med
normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att den
försäkrade ska vara uppmärksam på stöldrisken och
ha den tillsyn
över egendomen som förhållandena kräver för att
stöld ska förhindras.
3.2 När fordonet lämnas
När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än i
samband med lastning, omlastning eller lossning
ska:
• förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta,
• öppningsbara fönster vara stängda,

§9 Skador och förlust

hyrestiden räknas från och med den dag då
hyresmaterielen levereras av uthyraren eller
hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den
dag då hyresmaterielen återlämnas.
§5 Hyresberäkning
hyra debiteras i enlighet med uthyrarens
gällande prislista och kan komma att justeras
underhyresperioden. Minimidebitering om för
närvarande 150:- debiteras vid endast 1 dags
hyra. Angiven dagshyra utgör hyrespris per
maskin och dag vid drift i en-skift. För del av
dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas
materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar
debiteras skifttillägg. lördagar, söndagar och
helgdagar är normalt hyresfria, såvida den
uthyrda materielen inte används dessa dagar.
För vissa hyresgrupper, markerade i gällande
prislista, tillämpas hyra per kalenderdag. hyra
debiteras även under semesterperioden om
inte materielen i förväg är avställd och
tillgänglig för avhämtning.
§6 Andrahandsupplåtelse
hyresmaterielen får inte utan uthyrarens
godkännande användas av annan än
hyrestagaren.
§7 Användning
hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren
underrättad om var hyresmaterielen förvaras
eller används. Uthyraren skall ha obehindrat
tillträde till denna plats. hyresmaterielen får
endast användas för sådana arbetsuppgifter
och under sådana arbetsförhållanden för vilka
den är avsedd i enlighet med av uthyraren
meddelade föreskrifter för drift.
§8 Tillsyn och vård
hyresmaterielen skall vårdas väl av
hyrestagaren, som därvid skall följa av
uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel,
smörjmedel, tillsyn och vård. erforderliga
drivmedel och smörjmedel samt slit delar och
förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren.
För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall
kompetent personal anlitas. Besiktning i
samband med montage ombesörjs och
bekostas av hyrestagaren. vid återlämnandet
skall hyresmaterielen vara väl rengjord och
med hänsyn till normal förslitning i gott skick.
har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren
härför. För utrustning som enligt
arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras
särskild saneringskostnad.

§11 Följdskador och driftsavbrott
hyrestagaren ansvarar för skada, som
åsamkats honom eller tredje man i samband
med användning och placering av
hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren
ansvarar inte för skada eller kostnader till följd
av driftsavbrott eller leveransförsening av
förhyrd utrustning.
§12 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att hålla
hyresmaterielen försäkrad. särskild
hyrförsäkring kan tecknas hosuthyraren. se
uthyrarens försäkringsvillkor.
§13 Betalningsvillkor
samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt.
om inte annat överenskommits är
betalningstiden10 dagar netto. Dröjsmålsränta
debiteras med riksbankens fastställda vid varje
tid gällande diskontomed tillägg av åtta
procentenheter, vartill - i förekommande fallkommer lagstadgad påminnelse- och
inkassoavgift. löpande fakturering sker
månadsvis. Avslutade hyresavtal faktureras
snarast. om uthyraren så påfordrar skall
hyrestagaren deponera av uthyraren begärt
förskottsbelopp på hyra. legitimationskontroll
är obligatorisk
§14 Återtagande
om hyrestagaren inte erlägger betalning inom
avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i
konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan
konkurs, på annat sätt bedöms som icke
kreditvärdig eller åsidosätter sina förpliktelser
enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att
med omedelbar verkan säger upp avtalet, och
återta den uthyrda materielen. hyrestagaren är
skyldig att snarast anmäla sådant förhållande
till uthyraren. Återtagandet sker på
hyrestagarens bekostnad.
§15 Hävande
Uthyraren och hyrestagaren äger gentemot
varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra
avtalet om dess fullgörande hindras till följd av
omständighet utanför parternas kontroll såsom
arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller
annat av parten inte vållat förhållande som
väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och
som parterna inte kunnat förutse eller vars
mening inverkan inte rimligen kunnat
undanröja. om uthyraren eller hyrestagaren
väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt
åtagande och om- efter erinran från motpartens
sida- rättelse inte sker utan dröjsmål, har
motparten rätt att häva avtalet med omedelbar
verkan.
§16 Tvist
Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän
domstol, om inte parterna enas om
skiljeförfarande.

