Uthyrning av IP Skogen-material
Avhämtning och inlämning av material
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Kontrollera bokningsbeskedet
Kontakta personalen i ishallen och bestäm en tid för när ni hämtar och lämnar materialet.
Ni når vår personal måndag-fredag mellan klockan 7.30 och 15.30 på telefon 0300-83 47 22.
Var noga med att hålla tiden.
Det är hyrestagarens ansvar att noggrannt kontrollera att det är rätt material som hämtas ut och
återlämnas.
Materialet ska vara rengjort och placerat på rätt plats enligt bifogad innehållssförteckning.
Tälten är placerade på släpvagnar som lånas ut kostnadsfritt. Tältvagnarna är obromsade och får
transporteras med en hastighet av högst 80 km/timma.
Lånar ni flera tält och ordnar egen transport ska tälten placeras på slägvagnarna igen vid
återlämnandet.
Toavagnarna får transporteras med en hastighet av högst 30 km/timma,
fyrsits toavagnar 80 km/timma.
Vagnarna är försäkrade mot en självrisk av 5 000 kronor.
Hyrestagaren ansvarar för transport och drift av utrustningen.
Hyrestagaren ansvarar för att materialet är laddat och att ha reservbatteri med sig.
Om hyrestagaren orsakar skador på utrustningen som beror på ovarsamhet blir hyrestagaren
ersättningsskyldig.

Avbokning

Eventuell avbokning av utrustning ska ske senast 14 dagar innan arrangemanget. Vid senare avboning
debiteras hyrestagaren för utrustningen. Eventuell avbokning sker på telefon 0300-83 42 16.

Vid åtelämnandet

All utrustning ska placeras som vid utlämnandet och vara rengjort och fritt från häftklammer, tejp med
mera. Alla skador och saknade detaljer ska anmälas direkt vid återlämnandet. Vid helgarrangemang
är måndag förmiddag alltid återlämningsdag.
Om vaktmästare måste rengöra, laga eller skaffa ny utrustning faktureras beställaren 207 kronor per
timma plus kostanden för ny utrustning om det krävs. För varje dag efter återlämningsdag som
materialet inte återlämans utgår hyra enligt taxa.
Hyrestagare som inte uppfyller kraven kan avstängas från fortsatt uthyrning av IP Skogen-material.

Städning av toalettvagnar

Vagnarna ska vara städade när de lämnas tillbaka. Hyrestagaren står för städningen. Om vagnarna
inte är städade faktureras hyrestagaren 500 kronor per toasitts.

Tömning av toalettvagnar

Sluttömningen av toalettvagnarna ingår numera i priset. Om toaletterna behöver tömmas mitt
under ett arrangemang beställer och bekostar hyrestagaren det.
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