
 

 
Leieavtale mellom 
 
Foreningen for levende historie       og ....................................................... 
(utleier)         (leietager) 
 
 
Denne avtalen omfatter utleie av kostymer og tilbehør (leieobjektene) mellom Foreningen for 
levende historie (utleier) og leietager. Leieobjektene er spesifisert i vedlegg til denne avtalen. 
 
Med mindre et utleieobjekt er merket "spesialbestilling", gis det ingen garanti om utleieobjektets 
beskaffenhet eller brukbarhet, utover at det skal være alminnelig rent og helt, funksjonelt iht. 
beskrivelse, og ikke mangle noen vesentlige deler. Utleieobjekter som har et historisk forbilde, skal 
være korrekt i forhold til dette. Utleier fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for kostnader eller 
ulemper leietaker kunne få dersom dette ikke er tilfelle. 
 
Dersom utleieobjektet er bestilt i en bestemt størrelse, og plukking er bestilt, skal utleieobjektet 
forventes å være i den størrelsen som er bestilt, med mulighet for 5% avvik på det mål som er 
oppgitt. Plukking, pakking, forsendelse og kostnader i forbindelse med forsendelse er ikke inkludert 
i utleiepris/tilbud, og faktureres iht. gjeldende satser. 
 
Leietaker må umiddelbart etter at leieobjektene er mottatt forsikre seg om at de stemmer over ens 
med bestilling. Dersom dette ikke er tilfelle, og leietaker ikke umiddelbart informerer utleier om 
dette, plikter leietaker å betale leiesummen i sin helhet etter avtalen. 
 
Leietaker kan ikke gjøre endringer på leieobjekter uten først å ha avtalt med FLH Utleie. Dette 
inkluderer enhver form for merking som ikke raskt og enkelt kan fjernes. 
 
Leietaker forplikter seg til å levere leieobjektene tilbake til utleier ved leieperiodens 
utløp. Dersom utleieobjektet ikke returneres på avtalt tidspunkt, faktureres leiepris pr. påløpte 
måned etter samme rate som i tilbudet.  
 
Tilbakelevering regnes å ha skjedd når leietager har levert leieobjektene hos utleier, og risiko går 
da over til utleier. 
 
Dersom et utleieobjekt er skadet eller ikke leveres tilbake, faktureres kunden med kostnad for å 
kjøpe inn et tilsvarende objekt. Dersom objektet ikke tilvirkes lengre, faktureres gjeldende 
markedspris, eventuelt kostnad for å tilvirke et nytt, tilsvarende objekt.  
 
Skjorter, undertøy og andre bomullsplagg skal leveres vasket. Bukser, jakker og andre ytterplagg 
skal rengjøres på forsvarlig måte dersom det er behov for det, dvs. om plagget er påført sterk lukt 
eller er blitt tydelig skittent. Dette gjelder om ikke annet er avtalt spesielt. 
 
 
 
For Foreningen for levende historie     For leietaker 
 
 
Sted, dato:_____________________    Sted, dato:_____________________ 
 
 
______________________________    ______________________________ 

(signatur)       (signatur) 
 


