Alder
Leietaker/fører av kjøretøy som skal trekke
tilhengermonterte personløftere må være 20 år og må ha
hatt gyldig førerkort i minimum ett år. Bedriftskunder
kan avtale avvik fra dette.
Førerbevis/kompetanse
Næringsdrivende må til enhver tid påse at brukere av
maskiner/utstyr innehar lovpålagte førerbevis dersom
leid maskin krever slik dokumentasjon. Hertil at brukere
får tilfredsstillende innføring i riktig og sikkert bruk av
leid materiell.
Leietid/reservasjon/avbestilling
Minimum leietid er 1 dag, det vil si maks. 8 driftstimer (1
skift) dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved 2 skift pr
kalenderdag, beregnes dagleie x 2. Ved 3 skift pr
kalenderdag, beregnes dagleie x 3. Bestilt, men ikke
avhentet maskin/utstyr, blir fakturert/belastet kunde
med 1 dagleie og eventuelle transportkostnader.
Kreditt/sikkerhet
Kreditt til næringsdrivende mot rekvisisjon etter
kredittgodkjenning foretatt av Loxam Rentalutleie.
Kontantleier forutsetter et depositum ved leiestart
tilsvarende antatt totalleie inkludert merverdiavgift + 20
%. Depositumet avregnes mot total leie ved leietidens
slutt.
Leietakers driftsutgifter
Leietaker svarer for transportutgifter fra/til utleie
dersom ikke annet er avtalt og inntatt i leiekontrakten.
Utgifter til drivstoff, olje, reparasjon av hjul/dekk og
strømkabler etc. er leietakers driftsutgifter, herunder
også daglig renhold av den leide maskin eller utstyr
inklusiv grundig rengjøring forut for tilbakelevering til
utleier.
Forsikringer
Loxam Rental har sin maskinpark forsikret. Forsikringen
består av en ansvars- og maskin-dekningsforsikring. Uten
selvrisikodekning (kan tegnes på leietidspunktet) svarer
leietaker for en egenandel både under ansvars- og i
utstyrs-forsikringssammenheng på 100 % av skadens
omfang pr. skade. Med selvrisikodekning reduseres
egenandelen til NOK 10.000 for private leietakere og
NOK 20.000 for næringsdrivende. Satsene gjelder pr.
skadetilfelle under både ansvars- og maskin-forsikringen.
Skader på maskin/utstyr vil i skadeoppgjørssammenheng omfatte reparasjonssaker og avsavn etter
normal reparasjonstid, det vil si at avsavnet skal dekke
Loxam Rentals driftstap etter samme leiepriser inntatt i
leiekontrakten, for det tidsrom maskinen og/eller
utstyret er ute av drift.

Følgende forhold dekkes
maskindekningsforsikring:

ikke

av

forannevnte

Når maskin/utstyr brukes i strid med maskinen/
utstyrets kapasiteter og brukerveiledning.
Når leietaker ikke har overholdt sin daglige
vedlikeholdsplikt i følge brukerveiledning (kontroll og
etterfylling av olje, kjølevæsker, smøring m.m.).
Når skade oppstår som skyldes grov uaktsomhet eller
dårlig sikring eller at fører ikke har nødvendig
førerbevis når dette er påkrevd ved lov eller forskrift.
Når leietaker låner eller fremleier maskin/utstyr til
tredjepart uten skriftlig aksept fra utleier.
Når maskin/utstyr ikke er sikret mot skade/tyveri eller
ulovlig bruk i leietiden.
Ved manglende renhold av maskin/utstyr inklusiv
følgeskader.
Når leietaker unnlater å melde skater eller
driftsforstyrrelser umiddelbart til utleier.
Dersom leietaker overtrer noen av disse plikter, kan han
bli gjort ansvarlig for enhver økonomisk følge av
inntruffet skade og tap.
Levering/henting
Loxam Rental kan etter forhåndsavtale levere og/eller
hente maskiner og utstyr. Transport-kostnader opplyses
på forespørsel.
Avkorting
Leietaker kan avkorte inngått leieperiode etter følgende
retningslinjer:
Mindre maskiner/utstyr med 1 – en – arbeidsdags
varsel.
Tyngre maskiner/utstyr med 3 – tre – arbeids-dagers
varsel.
Spesielle vilkår
Leie av maskiner/utstyr som skal bruker under forhold
som krever spesielle forebyggende beskyttelsestiltak må
forhåndsavtales og vil bli priset spesielt og med tillegg for
den ekstra beskyttelse Loxam Rental anser nødvendig.
Eget daglig vedlikeholdsprogram kan pålegges leietaker.
Dette skal være skriftlig og undertegnes av leietaker og
utleier.
Loxam Rental forbeholder seg retten til å endre priser og
leiebetingelser uten varsel. Dog gjelder alltid de
leiebetingelser og leievilkår som er inntatt i
leiekontrakten på utleietidspunktet for den inngåtte
leieperiode.
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