
 
 

 
 

Utleie av 3x3 bane + kurv 
Norges Basketballforbund Region Midt, Ingvald Ystgaards vei 3 A, 7047 TRONDHEIM 

telefon +47 905 03 116, viola.gyorgyi@basket.no orgnr 971 375 973 www.basket.no 

Leietaker 

Navn på organisasjon: 

Adresse: 

Postnummer: 

Poststed: 

Telefon: 

Navn på kontaktperson: 

Leieobjekt: 

Bane Kurv Ball(er) 
   

 
Leieforhold: 

Overtakelsestidspunkt (dato): 

Tilbakeleveringstidspunkt (dato/klokkeslett): 

Leiesum/ betaling 

Avtalt leie: 0,- 

Betalingsmåte: Hvis avtalt leie. 

Leietaker har lest og forstått leievilkår for det aktuelle objektet 

 

 

Dato:  

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Underskrift leietaker     Underskrift NBBF Region Midt 

 

mailto:viola.gyorgyi@basket.no


   

 
 

Leievilkår 

Definisjoner 

Med avtalen menes avtalen mellom Norges Basketballforbund Region Midt og Leietaker 

om leie av utstyr. 

Med Utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen. 

Med skriftlighet menes også epost. 

1 Avtalen 

1. Avtale om utleie anses inngått når Utleier bekrefter Leietakerens bestilling. 

2. Kansellering av avtale må skje senest en uke før leieforholdets planlagte oppstart.  

2 Utlevering/ henting av utstyr 

1. Utstyret hentes av Leietageren på Stjørdal Havn hos Åge Sjølstad (telefon 

90023471). Utstyret hentes og returneres av Leietageren på Stjørdal Havn, 

Havnegata 47. De stiller med truck for lasting/lossing. Mandag/fredag mellom 

0800-1500. Avtal med Åge Sjølstad, også hvis ønskelig om lasting/lossing utenom 

arbeidstid.  

2. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager, er kontrakten gjeldene. 

3. Leietager skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som 

avtalt, og uten opphold varsle NBBF Midt og Åge Sjølstad skriftlig derom det 

påstås avvik.  

4. Det ansvaret som leietager har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det 

tidspunktet utstyret er levert til leietager.  

3 Bruk av utstyr og Leietakers ansvar 

1. Leietaker har ikke anledning til å fremleie utstyret. 

2. Leietaker må selv montere utstyret. 

3. Leietaker plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det kommer 

frem av tilhørende bruksanvisning, og i henhold til utleiers skriftlige og/eller 

muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger skal 

Leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før det tas i 

bruk. Leietakers ansvar for enhver skade hen påfører utstyret grunnet uriktig 

bruk er ikke avhengig av at leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt 

bruksanvisning eller lignende.  

4. Leietaker er ansvarlig for skade som bruken av det måtte påføre person og/eller 

eiendom, samt følgen av slike skader.  

5. Leietaker er ansvarlig for skade og/eller tap av utstyr.  

6. Når utstyret ikke er i bruk, skal leietaker sikre utstyret mot tyveri og 

ødeleggelser.  

7. Leietaker skal ikke foreta reparasjon på utstyret med mindre annen skriftlig 

informasjon foreligger.  
8. Leietaker er erstatningsansvarlig for enhver skade som påføres utstyret. 

  



   

 
 

Pris og betalingsvilkår 

1. Leietaker faktureres ved endt leieperiode hvis det er avtalt leie for banen. 


