Aftale- og leveringsbetingelser i Copenhagen Light Production A/S (CLP A/S) for Mobilscener af 27. Marts 2014.
1) Generelt. Nedenstående aftale- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger
parterne imellem. Betingelserne har forrang for lejers eventuelle almindelige betingelser og modkrav.
2) Betalingsbetingelser. CLP A/S skal have fuld betaling dagen før opsætningen af scenen påbegyndes på konto: Sydbank 6818 000 10
777 90, hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger. CLP A/S forbeholder sig ret til at nedtage sit udstyr omgående, hvis betaling ikke er
rettidig. Dette fritager dog ikke for betaling. Ved for sen indbetaling beregnes 2% pr. påbegyndt måned i rente. Endvidere tillægges
gebyrer efter loven. Betaler debitor ikke rettidigt, bortfalder enhver rabat, der måtte være ydet, således at den samlede

pris herefter udgør den i tilbuddet / ordrebekræftelsen angivne pris uden rabat.
3) Ansvar ved forsinkelse. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er kunden berettiget til at annullere aftalen. Hvis der er aftalt successiv
levering, er kunden dog alene berettiget til at annullere de dele af aftalen, som skulle have været leveret og hvor levering er væsentlig
forsinket.
4) Vejr & vind. I almindelighed kan udstyret tåle store belastninger af både regn og vind, CLP A/S forbeholder sig dog ret til at kræve
scenen ryddet, hvis instruktørerne på nogen måde vurderer, at scenen eller dens udstyr er til fare for optrædende eller publikum.
5) CLP Instruktører. CLP A/S stiller som regel med to instruktører. Instruktioner givet af disse mht. opstilling og sikkerhed skal udføres /
overholdes. CLP A/S instruktører har ret til at bortvise hjælpere, der er til gene og eller fare for sig selv og eller andre.
Der skal forefindes mad og drikke til CLP A/S instruktører i fornødent omfang.
5.1 Hjælpere. Som regel skal der bruges hjælpere. Hjælperne skal være til stede fra opsætningen starter til opsætningen er slut og igen
fra nedtagning starter til den er slut. Manglende hjælpere faktureres af CLP A/S med DKK 2.500,00 pr. stk. med tillæg af moms.
CLP A/S har tegnet en generel arbejdsskadedækning og erhvervsansvarsforsikring efter loven, som også dækker hjælperne. Hvor anden
forsikring er tegnet dækker denne.
Såfremt de hjælpere som lejeren stiller til rådighed bliver påført ting- eller personskade som følge af egne handlinger eller undladelser
bærer CLP A/S ikke noget ansvar herfor. Ligeledes er skader påført af hjælpere på CLP A/S udstyr ej heller dækket af ovenstående
forsikring, hvorfor de bør være omfattet af en ansvarsforsikring tegnet af lejer.
6) Underlag. Det er en forudsætning for opstilling, nedtagning og gennemførelse af arrangementet, at scenen står på et sikkert underlag.
Ligeledes er det en forudsætning at scenen kan køres til, og fra sin plads på arrangementsområdet.
Hvor underlaget er så blødt, at CLP A/S instruktører vurderer, at det ikke er muligt at færdes, skal der af lejer udlægges køreplader, hvis
ikke andet er aftalt skriftligt.
Lejer afholder enhver udgift til bjærgning af CLP A/S udstyr, både i forbindelse med tilkørsel og frakørsel af området.
CLP A/S bærer ikke noget ansvar for skader på underlag som følge af til og frakørsel eller beskadigelse af underlag i almindelighed.
Frakørsel skal i øvrigt kunne ske omgående udstyret er klar til dette. Ved ventetid debiteres 800 kr. pr. påbegyndt ventetime.
6.1 Opsyn. CLP A/S udstyr skal være under opsyn af lejer fra det ankommer på pladsen til det forlader pladsen igen. Enhver skade,
tyveri eller hærværk afholdes af lejer. Skader påført af CLP A/S eget mandskab hæfter lejer ikke for.
7) Force Majeure. I tilfælde af at rettidig levering hindres af begivenheder udenfor CLP A/S absolutte kontrol – herunder men ikke
begrænset til arbejdskonflikt, borgerkrig, terrorangreb, militærindgreb, transportvanskeligheder – kan CLP A/S ansvarsfrit udskyde eller
annullere ordren. I det omfang det er muligt sker dette efter drøftelse med kunden.
8) Ansvar. I det omfang CLP A/S er ansvarlig over for lejer, er CLP A/S ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke
følgeskader på andet udstyr og indirekte tab såsom tabt fortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. CLP A/S påtager sig intet
ansvar som følge af lejers retsforhold over for tredjemand. CLP A/S erstatningsansvar er begrænset til kontraktsummen. CLP A/S bærer
intet ansvar som følge af skader på underlag samt omgivelser ved til- og frakørsel med scene samt andet udstyr.
Lejer sørger for indhentning af alle tilladelser i forbindelse med scene fra myndighederne. Evt. udgifter til dokumentation afholdes af lejer.
Enhver indsigelse om mangler eller skader skal meldes omgående til CLP A/S instruktør eller repræsentant samt skriftligt til: info@clp.dk.
9) CLP´s immaterielle rettigheder. Kunden skal respektere CLP A/S rettigheder, varemærker, forretningskendetegn, brugsmodeller,
mønstre og knowhow. Desuden er kunden ikke berettiget til at afdække, fjerne eller supplere angivelser eller påtrykninger af CLP A/S
varemærker og forretningskendetegn m.v. på produkterne. Overholdes dette ikke, påføres lejer en bod på minimum 10.000 kr. samt
dækning af udgifter til rengøring og reetablering.
10) Tvister. Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, indbringes efter CLP A/S valg enten for Sø & Handelsretten i København eller
for voldgift i København. Alle tvister afgøres efter dansk ret.
Lejer erklærer ved sin underskrift at have gennemlæst og accepteret CLP A/S aftale- & leveringsbetingelser.

