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Betingelser for opstilling
Den Mobile Klatrevæg

Transport/opstilling
KlatreAutomaten sørger for transporten af den mobile klatrevæg frem til den anførte adresse samt
opstilling, afvikling og nedtagning på stedet.
Der skal være køremulighed for varebil med trailer (op til 3500kg) på stedet. Levering er i udgangspunktet
max. 10m fra bil – event arrangør har pligt til at oplyse om forhold i god tid inden arrangement.
Pladsen, hvorpå den mobile klatrevæg skal opstilles, måler min. 6x4 meter og skal være ryddet og klar til
opstilling. I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari og anden form for force majeure, der forhindrer
opstilling eller nedtagning, udsættes opstilling/nedtagning, så længe denne tilstand varer. KlatreAutomaten
er uden ansvar over for lejer og andre.
Opstilling sker efter aftale, dog min. to timer inden afvikling. Ligeledes aftales nedtagning også på forhånd.

Ansvar
Den mobile klatrevæg er dækket af en ansvarsforsikring, som i udgangspunktet dækker personskade, så
længe alle foranstaltninger er fulgt. KlatreAutomaten er ansvarlig for personskade, hvis udstyret svigter,
men er ellers ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt ved brug af den mobile klatrevæg.
KlatreAutomaten har pligt til og ansvar for at al udstyr er kontrolleret inden udlejning og ibrugtagning.
Eventuelle skader i terrænoverfladen, som slid og hjulspor er event arrangørens ansvar. Event arrangør er
pligtig til at underrette KlatreAutomaten om forholdene på opstillingsstedet, idet KlatreAutomaten ikke
undersøger forholdene inden levering af den mobile klatrevæg. Det er derfor event arrangørens ansvar, at
KlatreAutomaten er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for opstilling og nedtagning.
Der tages forbehold for evt. rettelser

Ansvar overfor offentlige myndigheder
Den mobile klatrevæg er godkendt af Force Technology og Østjyllands politi.
Ved skade på personer eller ting, der befinder sig på eller ved den mobile klatrevæg har KlatreAutomaten
ret til at undersøge omstændigheden inden evt. erstatningspligt.

Lejeperiode
Lejeperioden aftales individuelt

Misligholdelse
KlatreAutomaten har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse
fra event arrangørens side.

Forsikring
Den mobile klatrevæg er dækket af en ansvars- og transportforsikring. Dog er KlatreAutomaten ikke
erstatningspligtig ved evt. skader, mv. hvis det skønnes at aftalen misligholdes.

Betaling
Ved annullering af aftale senere end 7 dage før arrangement eller ved udeblivelse fra aftale, faktureres hele
beløbet med betaling netto 8 dage fra arrangements-dato. Udlejer vil blive oplyst om evt. ekstra regning for
skader eller lign. straks efter nedtagning.

Markedsføring
Det er naturligvis tilladt for event arrangøren at anvende fotos, mv. som er blevet taget på stedet ifm.
afviklingen til markedsføring.
KlatreAutomaten har lov til at opstille flyers på stedet med brochurer om KlatreAutomaten samt anvende
situations fotos fra afvikling til markedsføring medmindre andet er specifikt aftalt.

Vi glæder os til samarbejdet og ser frem til et godt arrangement
Med venlig hilsen
Louise & Kim Jul Vinther
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