Landsby Scenen
Scenen er beskrevet på næste side.
LEJEKONTRAKT
Nr.
Indgået mellem Sevel Borgerforening og
Lejer:
NAVN:
ADRESSE:
TELEFON:
KONTAKTPERSON:
MAIL:
Landsby Scenen ønskes klar til brug:
Dag:

Dato:

Kl.:

Landsby Scenen er rengjort efter brug og klar til afhentning:
Dag:

Dato:

PRIS:
Leje af scenen (incl forsikring)
Transport/opstilling/nedtagning

Kl.:
kr.
kr.

4.000 kr (gratis i Sevel Skoledistrikt).
1.000 kr.

Betaling ved kontraktens indgåelse konto: 9070 - 26 00 00 08 64 (Sparekassen Vendsyssel)












Aftalen er indgået når kontrakten er underskrevet, returneret samt lejen er betalt.
Mobilscenen lejes ud til arrangementer i Sevels omegn.
Det er ikke tilladt at låne/leje scenen ud til 3. mand.
Sevel Borgerforening står for levering, opstilling, nedtagning og afhentning.
Scenen henstår for Lejers regning og risiko i perioden mellem levering og afhentning.
Scenen er kaskoforsikret, men enhver skade eller mangel skal omgående meddeles udlejer,
og tyveri tillige anmeldes til politiet.
Scenen må bruges i vindstød op til 17,8 m/s. Blæser det mere skal den nedtages !
Scenen skal tilbageleveres i samme stand, som den er modtaget.
Der opkræves ekstra kr. 500 hvis scenen ikke er rengjort ved afhentning.
Afbestilling af Landsby Scenen skal ske skriftligt. Indbetalt beløb minus 500 kr returneres.
Hvis Landsby Scenen ikke er klar på afhentnings-tidspunkt opkræves 400 kr pr. time.

Underskrift som bekræftelse fra Lejer: ________________________________
Alternativt, - bekræftelse på mail til: sevel-scene@gmail.dk

Landsby Scenen
Specifikationer og krav:
Vægt: Max totalvægt
Scenen opstillet inkl. standard tilbehør
Akseltryk (max)

2.500 kg
2.440 kg
1.400 kg

Belastning:
Scenegulv Max belastning pr. m2
Sceneloft Max belastning i alt
Center truss max
Front og bag truss max i hver

300 kg
880 kg
440 kg
220 kg

Dimensioner
Transportstilling
Længde
Bredde
Højde

6,5 m
2,50 m
3,65 m

Opstillet
Flade
30 m2
Bredde
5m
Dybde
6m
Højde
6,2 m
Scenegulv 1,0 – 1,2 m over jorden (afhængig af terræn).
Scenegulv til tag 5 m
Kritiske vindhastigheder
Scenen må bruges i vindstød op til 17,8 m/s.
Definition på 17,8 m/s: Km/t 64 = hård kuling.
Observationer på land: Kviste og grene brækkes af, besværlig gå i modvind.

