
1. Leieavtale 

Leieavtalen mellom Anvema AS (utleier) og kunden (leietaker) er bindende hvis ikke annet er avtalt. 

Leieavtalen skal dokumenteres med underskrift av begge parter ved utlevering av maskin/utstyr 

samt tilbakelevering. Det er viktig at alle som jobber for leietaker er kjent med leieavtalen mellom 

begge parter og hvordan utstyret skal håndteres. Om leieavtalen brytes eller misligholdes vil det 

kunne medføre ekstra gebyrer eller ekstra leiekostnad. Dette vil alltid bli gjennomgått med leietaker 

før maskinen leies ut.  

2. Leveringsforutsetninger/forbehold  

Alle maskiner i vårt utleiesortiment tilbys utleid dersom maskinene er på lager. Anvema AS står ikke 

ansvarlig for å skaffe tilsvarende produkter for leietaker dersom våre egne maskiner er utleid til en 

annen leietaker. Leietaker kan ikke fremme krav til Anvema AS dersom vi ikke har ledige maskiner til 

utleie i ønsket utleieperiode, eller i ønsket stand/størrelse. Alt av vårt utleieutstyr blir levert ut i god 

teknisk stand, og blir gjennomgått etter hver utleierunde. Alt utleieutstyr er i driftsmessig god stand, 

og det samme forventer vi at utstyret skal være ved tilbakelevering fra leietaker. Dersom leietaker 

ønsker utstyret levert til en adresse (annen enn Anvema AS sin adresse) vil reisetid, kilometer samt 

tilrigging av utstyr bli lagt til i leiekostnaden. Dette avtales med Anvema AS før varene blir levert ut.  

3. Leietid 

Leietiden regnes fra tidspunktet hvor maskinene/utstyret er bestilt og avholdt til kunde, og frem til 

maskinen/utstyret er innlevert til Anvema AS. Om leietid skal forlenges må dette avtales med 

Anvema AS. Anvema AS garanterer ikke at leieperioden kan forlenges, og står ikke ansvarlig for tapt 

arbeid hos leietaker dersom leietaker ikke blir ferdig med utstyret innen avtalt leieperiode. Anvema 

AS vil forsøke etter beste evne å forlenge leieperioden, men står ikke ansvarlig om dette ikke lar seg 

gjøre.  

4. Reklamasjoner / feil på maskiner/utstyr  

Dersom maskinen/ustyret ikke er i avtalt stand eller utlevert som avtalt, skal leietaker umiddelbart 

varsle Anvema AS, som da vil forsøke å rette opp i feilen på maskinen. Reklamasjoner i form av 

tekniske feil /- eller mangler som svekker produktets egenskaper skal innmeldes til Anvema AS innen 

1 virkedag etter overtagelse/henting av produktet.   

5. Pris for leie 

Prisen for leie av alle våre utleieprodukter er basert på markedspriser hvor vi til enhver tid forsøker å 

være blant de rimeligste aktørene på markedet. Alle priser er veiledende priser, og er ferdig 

rabatterte. Alle våre leiepriser er oppgitt både med og uten merverdiavgift. 

Ved for sen tilbakelevering (1 time for sent eller mer) i forhold til hva avtalen tilsier vil Anvema AS 

kreve et ekstra døgn i leiekostnad samt et gebyr på 300,- eks mva for arbeidstid rundt omgjøring av 

leieperiode. Dette gjelder eventuelt også for hver dag leieobjektet ikke blir levert inn til Anvema AS.   

6. Betalingsvilkår 

Maskiner/utstyr med leiepris under 2.000,- eks mva skal forhåndsbetales hos Anvema AS før 

maskinen blir utlevert til leietaker. Maskiner med leiepris over 2.000,- eks mva skal det 

forhåndsbetales depositum på 50%, samt at resterende 50% betales ved tilbakelevering av maskinen. 

All betaling er direkte med kredittkort i vår fysiske butikk. Anvema AS tilbyr ikke fakturaavtale eller 

kreditt på sine utleieprodukter.  

7. Bruk av maskiner/utstyr 

Maskinene og utstyret skal kun brukes av leietaker til oppgaver ustyret er ment for og under vanlige 

forhold. Leietaker er ansvarlig for bruken av maskinene og utstyret og at alle brukere har nødvendig 

kompetanse for bruk. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner på maskinene og 



utstyret. Anvema AS står ikke ansvarlig for 3.parts skader – all bruk av maskinene og utstyret er på 

leietaker sitt eget ansvar.  

8. Tilsyn og vedlikehold 

Maskinene og utstyret skal behandles forsvarlig av leietaker, som blant annet plikter å følge med på 

oljenivåer og fylle korrekt bensin. Hvis noe ikke fungerer slik det skal, kontakt Anvema AS 

umiddelbart og vi finner en løsning. Leietaker skal selv stå for kostnader i forbindelse med mislighold, 

ødeleggelser som skyldes dårlig eller ingen tilsyn. Dette vil bli fakturert kunden, samt 

forbruksmateriell i form av verkstedutstyr og verkstedtidsbruk for reparasjon.  

9. Tyverisikring av maskiner/utstyr 

Leietaker plikter å tyverisikre maskiner og utstyr. 

10. Ansvar for leietaker 

Leietaker overtar alt ansvar og risiko for maskinen/utstyret i leietiden frem til det er kvittert innlevert 

av Anvema AS, med unntak av normal slitasje og elde. Dette innebærer at leietaker er ansvarlig for 

eventuelle skader og tap som oppstår i leietiden uansett årsak. Dette gjelder alt fra person-, ting- og 

formueskader, følgeskader, tapt fortjeneste og andre direkte/indirekte tap som måtte påføres 

Anvema AS. Der gjelder også skader på brukere eller tredjepart i forbindelse med transport, bruk 

eller plassering av maskinene og utstyret. Skader på returnerte maskiner og utstyr belastes leietaker 

med kostnader forbundet med reparasjon. Maskiner og utstyr som ikke leveres tilbake til Anvema AS 

etter endt leieperiode vil bli fakturert leietaker i sin helhet for tilsvarende nytt produkt dersom det er 

mistanke om tyveri eller korrupsjon. Anvema AS vil da utbedre og klargjøre de skadede/forsvunnede 

maskinene og utstyret for ny utleie for leietakers regning dersom det ikke tilbakeleveres 

vedlikeholdt, rengjort og samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje og elde. 

Dersom regningen overstiger produktets verdi, blir kunden heller fakturert for ny maskin/utstyr. Ved 

uenighet om produktets tilstand ved tilbakelevering vil det bli brukt bildedokumentasjon samt at det 

vil bli utført en takst av skadeomfang med dokumenterte kostnader for reparasjon. Kostnaden for 

dette er leietaker pliktig til å betale Anvema AS som form av misligholdelse av varen som er utleid.   

11. Forsikring 

Alle våre utleiemaskiner/utstyr er forsikret av utleier Anvema AS.  

Ved mistanke om at leietaker har begått tyveri/hærverk vil saken politianmeldes. 

12. Konfidensialitet 

Leieavtalen og tilhørende dokumenter behandles som konfidensielle av begge parter, - både utleier 

og leietaker. Dette for å forhindre at sensitiv informasjon kan komme på avveie.  

13. Oppsigelse/avbestilling av leie 

Avtalen mellom leietaker og utleier (Anvema AS) avbestilles innen 2 timer før avtalt leieperiode 

starter. Da vil ikke leietaker bli belastet økonomisk.  

Dersom leietaker ikke dukker opp til avtalt tid for å hente maskinen/utstyret vil allikevel Anvema AS 

fakturere leietaker for avtalt leieperiode.  

14. Heving av avtale 

Dersom leietaker ikke behandler maskinene og utstyret som avtalt, har Anvema AS rett til å heve 

avtalen etter å ha gitt leietaker skriftlig varsel med rimelig frist til å bringe forholdet i orden. 

Maskinen/utstyret vil deretter bli hentet av Anvema AS, og alle kostnader forbundet med henting 

belastes/faktureres kunden i sin helhet.  



15. Force majeure 

Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser, derom det skulle oppstå en 

ekstraordinær situasjon som etter Norsk rett anses som force majeure, så som arbeidskonflikt, krig, 

epidemi, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av partene. 

16. Personvern (GDPR) 

For at Anvema AS skal kunne oppfylle sine avtalemessige og lovpålagte forpliktelser ovenfor leietaker 

og motsatt, behandles noen personopplysninger om leietaker. All personlig informasjon vil bli 

makulert/slettet ved endt leieperiode.  

17. Rettsvalg og tvister 

Partenes rettigheter og plikter etter leieavtalen bestemmes i sin helhet av Norsk rett. Dersom det 

oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av leieavtalen forsøkes det å 

komme til en enighet via forhandlinger. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med 

leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved utleiers hjemting. 


