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Total Lyd & Lys Standard lejebetingelser.
Teknik til Live musik, Teater, Events-produktioner mv:
Total Lyd & Lys (Herefter kaldet TLL) kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:
a. Sygdom dokumenteret ved lægeattest.
b. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
Ved alle arrangementer er TLL berettiget til at undlade at gennemføre arrangementet, ifald at arrangøren ikke opfylder
sine forpligtigelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at TLL efter at have indfundet sig, hindres i at leverer
aftalt teknik og mandskab er TLL berettiget til fuldt honorar.
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog TLL at træffe foranstaltninger, der
kan sikre optræden til aftalt tid, hvis arrangøren har overholdt sin del af kontrakten. Kontrakten kan af begge parter
begæres ophævet på grund af ministerielle/militære/ordensmagts påbud/forbud mod afholdelse af arrangementet
udgiften til Total Lyd & Lys vil som oftest kunne reduceres. Kontrakten kan også ophæves ved så alvorlig
trafikstandsning (herunder overisning, isslag, storm mv.), at det er umuligt for TLL at nå frem. TLL vil om muligt finde
en velkvalificeret afløser.
Såfremt TLL i alvorlig grad misligholder kontrakten er TLL erstatningsforpligtet overfor arrangøren. TLL
erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende kontraktbeløbet der er anført på forsiden af kontrakten.
Der accepteres ikke særlige tillægskontrakter, medmindre dette er anført i kontrakten under ”særlige bestemmelser”
eller øvrige steder i ’lejeaftalen’.
Kontrakten er bindende fra det øjeblik hvor TLL modtager den fra arrangøren i underskrevet tilstand. I nogle tilfælde vil
en accept på mail af et fremsendt tilbud fra TLL, udgøre det for en bindende aftale tilsvarende en underskrevet kontrakt.
Hvis arrangøren ønskes kontrakten ophævet, kræves følgende takster: 7 dage eller herunder fuld betaling. Mellem 8 og
14 dage; 50% betaling (Dette gælder ikke kontrakter på under 4000,- kr.). I de tilfælde hvor der er bestilt specielt
materiale hjem eller eksterne specialister eller DJ til arrangementet, vil der altid skulle betales for dette.
Hvis arrangør selv leverer eller har ind lejet udstyr fra 3. part, og/eller der er flere tekniske aktører inde over
produktionen, er TLL kun ansvarlig for afvikling og funktionalitet af det udstyr TLL har leveret. Såfremt at TLL’s
Personale og udstyr medfører skade på arrangør, venues, kunsters udstyr eller gæster er TLL erstatningspligtig over for
denne. Skader forårsaet af gæster, kunstnere eller andre aktører på TLL udstyr vil medfører erstatningspligt overfor
arrangøren. Og det er arrangør der hæfter for erstatning hvis denne ikke kan finde de involverede (Dette gælder ikke
normal slidtage). Hvis TLL i afviklingen bruger udstyr stillet til rådighed af arrangør eller 3. Part, og der kommer
skader på dette udstyr eller dette udstyr forårsager skader på andre og andet, kan TLL kun stilles til ansvar for dette,
hvis TLL i grov grad har fejlbetjent udstyret, handlet uansvarligt eller på anden måde været den direkte årsag til skaden.
Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved
flerdags arrangementer henstår anlægget mv. for arrangørs ansvar. Ligeledes er det arrangørens ansvar om nødvendigt
at stille med vagter til opretholdelse af rimelige arbejdes forhold for TLL, samt forbyggening af tyveri og hærværk.
Betalingen forfalder umiddelbart efter arrangementets afslutning til Tobias Folke Petersen eller en person han har
udpeget. Betalingen er kontant med mindre andet er aftalt. I nogle tilfælde vil der blive opkrævet et depositum eller
forskud på betalingen. Dette vil fremgå tydeligt i kontrakten. Ved hel- eller delvis forudbetaling samt ved kredit, skal
tilbud eller kontrakt nummer anføres ved indbetaling på TLL’s konto (Danske Bank: reg 3183 konto 3183405594 –
MobilPay: 2682 2672 – PayPal mail@totallydoglys.dk).
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Ved for sen betaling af fakturaer fremsendes oftest først en betalingspåmindelse og hvis der efter 8 dage stadig ikke er
registreret en indbetaling af det skyldige beløb fremsendes rykker nr. 1 og der tillægges et gebyr på kr. 100,00 til
hovedstolen samt 2,5% pr. måned. 8 dage efter dette rykker nr. 2 a. kr. 100,00. Her efter vil sagen blive overdraget til
retslig inkasso, hvilket vil medfører yderligere udgifter.
Der må beregnes opsætnings og nedtagnings tid i henhold til arrangementet størrelse. I de fleste tilfælde må der
beregnes mindst 2 timers før og 1 time efter arrangementet (Dette aftales i de fleste tilfælde i forbindelse med indgåelse
af aftale og tilbudsgivning). Hvis TLL ikke kan komme til, til en aftalt tid opkræves kr. 400,- pr. mand. Hvis et
arrangement trækker ud eller forlænges skal dette meldes til TLL, mindst en time før aftalt slut/nedpaknings tidspunkt. I
disse tilfælde vil TLL oplyse hvilke meromkostninger dette medføre.
Hvis der under ”særlige bestemmelser” eller øvrige steder i ’lejeaftalen’ er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse
være til rådighed ved ankomst, nedpakning. Eller hvornår de ellers er blevet tilsagt.
Hjælperne skal selv henvende sig til TLL’s teknikker, så vi ikke skal bruge ressourcer på at finde hjælpere på de aftalte
tidspunkter. Ved udeblevne hjælpere tillægges en afgift på kr. 500,- til regningen pr. manglende mand, samt kr. 400,pr. påbegyndt time hjælperen mangler (+ eventuel transport for tilkaldt mandskab). Ved festival-, og
udendørsarrangementer med flere artister er taksten 2000,- for de første 2 timere herefter 500,- pr. time.
Hjælperne skal være fysisk stærke og ædruelige. TLL har ret til at afvise stofpåvirkede og berusede hjælpere. Ved
arrangementer hvor der er trapper eller der ikke er mulighed for aflæsning umiddelbart i forbindelse med spillestedet er
arrangør forpligtet til at stille med rigeligt hjælpere til at slæbe, medmindre andet er aftalt. Såfremt at det ikke er muligt
at kunne få gearet ind på vennue kan TLL ikke gennemfører jobbet, men er dog stadig berettiget til honorar.
TLL kan ligeledes kun overholde tidsplaner hvis overstående er opfyldt. Og vi ikke sinkes af andre forhold som ikke er
opfyldt fra arrangørs side.
TLL’s anlæg og alle dettes effekter, må kun betjenes af TLL’s personale eller personer som TLL’s personale udpeger.
Lejer skal stille parkering til rådighed for TLL’s køretøjer. Parkeringspladsen skal ligge inden for gå afstand på 5
minutter medmindre der er forudgående aftale om andet. Hvis det er betalt parkering, pålægges dette fakturaen.
Hvis der bruges konfetti eller tilsvarende skal dette være aftalt på forhånd, da dette kan medfører ekstra rengøring og
rensning af udstyret.
Evt. offentlige udgifter, herunder Koda og Gramex betales af arrangøren og er TLL uvedkommende. Alle priser i tilbud
og kontrakter er opgivet ex. moms.
Strømforhold: Vær opmærksom på at der er den strøm til rådighed som er nødvendigt/aftalt.
Der skal være rimelige omklædnings, opholdsfaciliteter og forplejning passende til arrangementets art og størrelse, samt
adgang til toiletter. Ligeledes fordres at der er rigeligt med drikkevare (Vand/Sodavand/Kaffe).

Betingelser ved dryhire (ren udlejning):
Hvis lejer opdager fejl ved det lejede skal dette straks meddelestil TLL, så der kan laves en aftale om der skal findes
erstatning for det defekte. Der må ikke foretages konstruktiv ændring af materialet (f.eks. rackskabe).
Hvis der kommer skader på det lejede udstyr bliver lejer pålagt erstatningskrav (gælder ikke normal slitage) svarende til
genanskaffelses omkostning, samt eventuel montering.
Hvis lejer ikke overholder de aftaler tider kan TLL fakturerer for den tid vi må vente. Er det lejede eller dele ikke blevet
afleveret til tiden vil der blive krævet leje for den periode udstyret mangler. Og hvis TLL er nødsaget til at leje andet
udstyr ind til erstatning for de manglende effekter vil dette også blive faktureret.
Udstyr skal fragtes på forsvarligvis i de medleverede flightcases, så der undgås unødig skader og slitage. Hvis lejer vil
transporteres udstyret i åben trailer, skalvejret være egnet til dette.
Hvis materialet er blevet fedtet eller beskidt (f.eks. mudder og øl), skal lejer rengøre det lejede før tilbagelevering.
Kabler skal rulles korrekt og tapes med 1½omgang med plasttape (medleveres). Tape rester og påsatte labels skal
fjernes. I så fald at TLL skal rengøre anlæg og om-rulle kabler eller om-pakke cases pålægges 200,- pr. halve time.
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