OPPDATERT: 16/12-2018

VILKÅR OG BETINGELSER – TEKNISK BEMANNING

Kost/Losji
Kunde plikter å stille med inntil 3 måltider pr. dag. pr. tekniker. Hvorav et måltid skal være varmt. Våre
teknikere skal ha tilgang til mineralvann under hele arrangementet.
Om arrangementet krever at våre teknikere trenger losji, skal kunde organisere dette.
Dersom avtalt kost/losji ikke er i orden ved ankomst, blir kunde holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr.
250,- pr. dag. samt. påløpte utgifter.
Ansvar
Kunde plikter å sette seg inn i gjeldende lovverk for angjeldende type arrangementer. Kunde må selv
innhente de nødvendige tillatelser fra myndigheter så som polititillatelse og tillatelse fra brannvesenet
ved bruk av pyrotekniske virkemidler. Videre svarer kunde selv for alle opphavsrettslige forhold - og
betaler TONO-avgift dersom det er behov for dette. Dersom force-majeure skulle inntreffe, er STANZA
Creative Solutions fritatt alt ansvar for problemer som skulle oppstå som følge av dette.
Alle dokumenter fra STANZA Creative Solutions er fortrolig, og skal ikke på noen måte offentliggjøres.
Betaling
For kunder uten konto, skal avtalt hyre gjøres opp innen leveringsdato finner sted. For kunder med konto
skal betaling finne sted (netto) 7 dager etter leieperiodens begynnelse. Mislighold av betalingsbetingelser
er å betrakte som kontraktsbrudd og fordringer vill inndrives etter gjeldene regelverk.
Kansellering
Ved kansellering inntil 24 timer før leveringsdato, belastes kunde 100% av fakturabeløpet. Ved
kansellering inntil 48 timer før leveringsdato, belastes kunde 50% av fakturabeløpet. Ved kansellering inntil
72 timer før leveringsdato, belastes kunde 20% av fakturabeløpet.
Bærehjelp
I de tilfeller det er avtalt at kunde stiller bærehjelp og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir kunde
holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 2250,- pr. dag pr. manglende bærehjelp.
Parkering
Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med det aktuelle
arrangementet må være i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg og all tid her i mellom.
Kostnader forbundet med parkering, (og eventuelle bøter som følge av mangelfulle
parkeringsmuligheter i nærhet av venue) tilfaller kunde.
Sikkerhet
Ved bruk av teknisk utstyr følger det et stort sikkerhetsansvar. Om våre teknikere anser det som utrygt å
gjennomføre arrangement som planlagt, vil de stå fritt til å ta de nødvendige forhåndsregler for å sørge
for gjesters og ansattes sikkerhet. Ved produksjoner over flere dager, forplikter kunde å stille med
nattevakt for teknisk utstyr dersom venue krever dette.
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