Låneavtal för Lummelunda Paintball TakeAway
●

För att kunna spela på eget område så måste hyrestagaren se till att med nät eller annat
skydd, avskärma spelområdet från eventuella förbipasserande (ej paintball deltagare)
och boskap samt annans egendom som annars eventuellt riskerar att träffas av
paintballkulor. Alternativt låter hyrestagare säkerställa en buffertzon på minst 50 meter
till spelområdets yttre gräns. Detta kan göras med avspärrningsband eller färgglatt
rep/snöre, gärna i kombination med informativa skyltar där det framgår att paintball
pågår inom det inhägnade området.
Om säkerhet på tilltänkt område bedöms som undermåligt eller om riskerna för spel
anses för stora så förbehåller sig Lummelunda Paintball rätten att neka uthyrning. Om
beslut om att neka uthyrning sker vid inspektion av området först vid utkörning av
utrustning, så utgår full utkörningsavgift. Hyrestagare debiteras i detta fall enbart för
utkörning.

●

Som kund/uthämtare av utrustning är du ersättningsskyldig för förlorad, skadad eller på
annat sätt icke längre brukbar utrustning. Detta gäller inte utrustning som köps eller är
förbrukningsvara. Alltså inte varor såsom tryckluft eller gelatinbaserade bollar. Om
kunden och personen som hämtar ut utrustningen inte är densamma har Lummelunda
Paintball rätten att välja vem som skall debiteras vid eventuella ersättningsanspråk.

●

Om bokningsansvarig, eller företaget som den bokningsansvariga företräder ej har oss
pengarna tillhanda inom avtalade betalningsvillkor, äger Lummelunda Paintball rätten
att fakturera personen som undertecknat detta formulär.
Betalningsvillkor är 14 dagar från fakturadatum om inget annat är överenskommet.

●

Vid utlämning av utrustning skall du alltid bli erbjuden en komplett genomgång av alla
artiklar, som kund ansvarar du för att utrustningen du mottager är utan synliga fel.
Eventuella fel skall anmälas omgående. Som kund har du rätt till att testa samtliga
artiklar samt göra en egen besiktning. Det är ditt ansvar att se till att du har god
kännedom om hur alla artiklar fungerar.

●

Utrustningen skall lämnas tillbaka rengjord i enlighet med de anvisningar som finns för
detta. Bokningsansvarig har tagit del av denna per mail, samt muntligt vid uthämtning.
Vid icke rengjord utrustning debiterar vi 50kr/set för rengöring om inget annat är
överenskommet. Hyrda kläder skall inte tvättas, utan enbart spolas eller torkas av vid
återlämning. Lummelunda Paintball hanterar själva tvätt av all hyrd textil samt
skyddsmasker, dels då det kan vara svårt för kund att hinna tvätta allt inom
hyresperioden och dels för att vi vill kunna säkerställa att tvätt sker i enlighet med våra
krav på renlighet och hygien.
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●

Vi ser att utrustningen lämnas tillbaka till oss inom överenskommen tid gällande för
bokningen. Vid förseningar vidhåller Lummelunda Paintball rätten att fakturera en
kostnad om 250kr/set per dag, för varje försenad dag efter överenskommet datum för
återlämning.

●

Som kund/uthämtare av utrustning hos oss är du personligt ansvarig för den utrustning
som hämtas ut från oss. Detta innebär att även om andra använder denna utrustning, så
ligger ansvaret på hyrestagaren/uthämtare av utrustning att ovan listade villkor följs.

●

Användning av vår utrustning sker på egen risk, och Lummelunda Paintball och dess
medarbetare skall hållas fri från ansvar vid användandet av utrustningen. Det är även
kundens ansvar att vår utrustning brukas på ett sådant ställe där tillstånd finns för att
utöva aktiviteten.

●

DEPOSITION
Vi tar ut en deposition på 500 SEK/utrustning och dyktank samt 250 SEK för fyllstation
vid utdelningstillfället och gör då även en snabb personkontroll av den som hyr. Vi kan
eventuellt komma att neka uthyrning om vi inte är absolut säkra på bakgrund och
betalningsförmåga.
Deposition återfås vid återlämning då allt är kontrollerat och verifierat att vara oskadat
och i samma skick som vid utdelningstillfället.
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LUMMELUNDA PAINTBALL TAKEAWAY UTRUSTNING
UTRUSTNING

Á PRIS I SEK

ANTAL

ANTAL DYGN

Paket Basic
inkl. 100 boll

295 SEK/dygn
Deposition 500 SEK

❒

Paket Premium
inkl. 500 boll

495 SEK/dygn
Deposition 500 SEK

❒

Mask

Ingår i Basic & Premium

❒

Markör

Ingår i Basic & Premium

❒

Luftsystem 26ci

Ingår i Basic & Premium

❒

Luftsystem 48ci

Ingår i Basic & Premium

❒

Overall S

Ingår i Premium

❒

Overall 2XL

Ingår i Premium

❒

Overall 4XL

Ingår i Premium

❒

Overall 5XL

Ingår i Premium

❒

Handskar

Ingår i Premium

❒

Luva

Ingår i Premium

❒

Keps

Ingår i Premium

❒

Hals- & nackskydd

Ingår i Premium

❒

Mikrofiberduk

Ingår i Premium

❒

Skyddsväst

Ingår i Premium

❒

Lagband

Ingår i Premium

❒

Boll påse 500 st.

250 SEK/st.

❒

Boll låda 2000 st.

800 SEK/st.

❒

Kanindräkt

50 SEK/dygn

❒

HPA 10L 300bar
Fyllstation

Deposition 500 SEK
Deposition 250 SEK

❒
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UTKVITTERAT

MARKÖRERNAS
SERIENUMMER

Anmärkningar avseende utrustningen vid utlämnande

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Adress/Plats där utrustning ska användas

Avspärrning

Platsen uppfyller
säkerhetskraven

………………………………………………………

❒Nät/skydd
❒Buffertzon (minst 50m)
❒Avspärrningsband
❒Skyltning

❒Ja
❒Nej

………………………………………………………
………………………………………………………

Låntagarens namn, adress och personnummer

Uppvisad legitimation

……………………………………………………………………………...

❒Legitimation
❒Körkort
❒Pass

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Leverans 995 SEK

Datum, tid utlämnad

Datum, tid återlämnas senast

Återlämnad (datum och
mottagarens signatur)

❒Ja
❒Nej

……………………

…………………………….

……………………………

……………………

…………………………….

……………………………

Lämnad deposition i SEK

Kontroll av återlämnad
utrustning

Återbetald deposition i SEK

Belopp: ………………………………...

…………………………..
…………………………..

Belopp: …..………………

❒ Utrustning: ………………………….
❒ Dyktank: …………………………….
❒ Fyllstation: …………………………..

Datum: ……………………

❒ Utrustning: …………….
❒ Dyktank: ……………….
❒ Fyllstation: ……………..

Jag godkänner med min namnteckning att hyra ovanstående utrustning på villkoren listade för detta låneavtal.
Låntagarens namnteckning, ort och datum

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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