
 

Hyresvillkor  Militärtält 

HYRESVILLKOR, Little Rock Lake  

När hyresobjektet lämnar Base Camp ansvarar hyrestagaren för varorna tills de återlämnas till 

samma uthyrningsställe. Kunden ansvarar för hyresgodset under hela hyrestiden, även om han ej 

monterat detsamma. Kunden är ersättningsskyldig för eventuella skador på hyresgodset, även 

sådana orsakade av tredje man. 

Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape, dubbel häftande tape, 

fästkuddar o dyl. för att fästa reklam, banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller 

takdukar. Vid uppsättning av tält är det förbjudet att bruka våld på beslag eller stänger.  

Det är absolut förbjudet att grilla i tältet. Endast medföljande tältkamin får eldas i. Om det vid 

återlämning konstateras att grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för 

tältet. 

Tältet skall återlämnas i samma skick hyrestagaren erhöll det. Vid eventuell rengöring tillkommer 

en minsta avgift om 1000 kronor, exklusive moms per tält. Återlämnas inte hyresobjektet inom 

avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislistan, tills hyresobjektet är returnerat. 

Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar ej Little Rock Lake för eventuella skador 

som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller 

felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt. Om något av hyrda objekt 

eller transportemballage, ex tältlåda osv, skadats eller förkommit, skall detta självmant påpekas 

direkt vid återlämnandet till ansvarig personal i Base Camp. 

Det är för hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller sälja hyresobjektet. 

 

Förlust av tält debiteras med 12000 SEK inkl moms 

Förlust av tältpinne debiteras med 125 SEK inkl moms 

Förlust av tältkamin debiteras med 2500 SEK inkl moms 

Förlust av delar till tältkamin debiteras med 250 SEK inkl moms. 

Stora skador som ej går att reparera debiteras med 12000 SEK inkl moms 

Reparations bara skador debiteras till självkostnadspris och hål i tältduk större än 1 

kvadratcentimeter debiteras med 10 sek inkl moms per kvadratcentimeter. 
 

Jag hyrestagaren har läst och förstått ovan villkor som jag med min underskrift bekräftar nedan 

Kronoparken den …………………………………………………………………………. 

Hyrestagarens personnummer eller pass nummer 

Namn: 

Adress   Postadress 

Telefonnummer 


