Magne Håheim

www.magnehaheim.no
post@magnehaheim.no

Org. Nr: 997523199 MVA

Pris- og utstyrliste
Kamera
Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
1
1
1
1

Sony XDCAM EX-1 (SxS card)
Sony HDR-FX7E (DV-tape)
Canon EOS 7D m/15-85mm F3.5-5.6 IS USM
Sony HDR-CX730E
GoPro Hero Black Edition
GoPro Naked HD

1 500,700,700,400,300,150,-

Ekstrautstyr til kamera
Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
1

SG-Blade Adaptor med Flip Module (filmlook – EX1)
Sugekopp GoPro
XLR-kabel 5 meter

500,50,50,-

Stativ og Dolly
Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
1

LIBEC TR-320 (Dolly) (3,2 meter)
Libec RS-250M Stativ
Benro Videostativ

1 000,400,200,-

Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1

LCW Trapezist Portable Mini Jib

500,-

Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
2
1

Sennheiser ME-66 + 3,2 meter boom
Sennheiser EW 112 mygg – sender og mottager
Sennheiser EW 112 mygg – sender og mottager
Zoom H4N lydopptaker

100,250,400,100,-

Grip

Mikrofon/Lyd

Alle priser er eks. mva
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Monitor
Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1

Ikan VX7e 7” monitor

500,-

Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
1
1

Lowel DV Creator 44 med fire lamper
Elinchrom D-Lite RX4 studioblitz
Ikan Mulit-K LED videolys
Canon Blits Speedlite 430 EX II

1 000,500,300,140,-

Utstyr
Hama UV-filter (passer begge kameraer)
Hama Polariseringsfilter (passer begge kameraer)

Pris pr. dag
50,50,-

Antall

Utstyr

Pris pr. dag

1
1
1
1
1

Sony SxS 64GB minnekort
Sony SxS 32GB minnekort
Sony SxS 8GB minnekort
Lexar CF 1000 64GB Pro
Lexar CF 400x 16GB Pro

500,350,100,300,100,-

Blitz og Lys

Filter
Antall
1
1
Minnekort

Alle priser er eks. mva

Magne Håheim

www.magnehaheim.no
post@magnehaheim.no

Org. Nr: 997523199 MVA

Pakkepriser

Pakke 1

Pakke 2

- Sony EX1
- 32 GB minnekort
- Libec RS-250M Stativ

- Sony EX1
- 32 GB minnekort
- Libec RS-250M Stativ
- LIBEC TR-320 (Dolly)
- Sennheiser ME-66 + boom

Pris pr. dag: 2 000,Pris pr. uke: 10 000,-

Pris pr. dag: 3 000 ,Pris pr. uke: 15 000,-

Pakke 3

Pakke 4

- Sony EX1
- 32 GB minnekort + 8 GB minnekort
- Libec RS-250M Stativ
- LIBEC TR-320 (Dolly)
- Sennheiser ME-66 + boom
- 2x Sennheiser EW 112 mygg

- Sony EX1
- 32 GB minnekort + 2x8 GB
minnekort
- Libec RS-250M Stativ
- LIBEC TR-320 (Dolly)
- Sennheiser ME-66 + boom
- 2x Sennheiser EW 112 mygg
- Lowel lyskit med fire lamper

Pris pr. dag: 4 000 ,Pris pr. uke: 20 000,-

Pris pr. dag: 5 000 ,Pris pr. uke: 25 000,-

Ønsker du fotograf? Ta kontakt for pris
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Standard leiebetingelser
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Leietaker må foreta utsjekk av utstyret fra utleiers lokaler til avtalt tid. Ukedager mellom
07.00 og 09.00, eller etter kl. 17.00. I helgene kan utstyret hentes etter nærmere avtale.
Dersom leietaker ikke kan hente utstyret personlig på Tonsenhagen, kan budbil sendes på
leietakers regning. Håheim kan i få tilfeller også stille opp som transportør, men skoledager
gjør dette vanskelig på hverdager.
Magne Håheim skal sjekke utstyret før utstyret leies ut, slik at det ikke har feil eller mangler.
Utleier plikter å foreta utstyrssjekk når utstyret ankommer kunde. En hver feil eller mangel
skal rapporteres så raskt som mulig pr. e-post eller telefon til Magne Håheim.
Leietaker skal signere utleieskjema når utstyret hentes på Tonsenhagen. Om utstyret sendese
med budbil, skal kontrakten allikevel underskrives og scannes til Magne Håheim på mail så
raskt som mulig.
Utstyret leves i samme forpakning som ved utlevering. Utstyret pakkes så godt som mulig
Leietaker belastes et forsikringsgebyr som tilsvarer 4% av det totale leiebeløp. Forsikringen
dekker ikke feil behandling av utstyr, eller oppbevaring av utstyr i bil uten alarm.
Ikke oppbevar utstyr ubevoktet i bil til noen tid. Det er der tyveriene skjer!
Ikke ta med utstyret ut av Norden uten Magne Håheims samtykke
Kundes egenandel ved bruk av forsikringer belastes leietaker. Egenandel ved bruk av
forsikring er 10.000 kr i hvert enkelt skadetilfelle.
Utgifter som ikke dekkes av forsikringen, faktureres kunde direkte. Eksempler er å miste
stativbrikken, forskjellige skruer, knotter, linsedeksel, osv. Kunde må derfor erstatte dette
Skaderapport skal levers samtid som utstyret. Er dette praktisk umulig å gjennomføre, skal en
midlertidig rapport sendes innen 5 dager etter levert utstyr. Dersom dette ikke overholdes, vil
et gebyr på 1% løpe pr. dag på total leiebeløp til det totale utleiebeløp.
Kunde plikter å holde utstyret fri for slitasje, og utføre eventuelle reparasjoner om det skulle
være nødvendig.
Kunde er ansvarlig for at utstyret brukes av kvalifiserte folk. Utstyret må ikke benyttes av
uerfarne folk, og benyttes til risikofylte oppdrag som kan medføre skade på utstyret.
Dersom utstyret skades eller går tapt, betales dagsleie med 10% dagsgebyr til utstyret er
reparert, eller nytt utstyr er tilgjengelig for utleie.
Kunde er inneforstått med at utstyr kan komme inn sent fra andre kunder. Magne Håheim skal
så langt det er mulig varsle leietaker om forsinkelser. I slike tilfeller vil Magne Håheim ikke
alltid kunne foreta vanlig kontroll av utstyret for skader o.l., før det stilles til leietakers
disposisjon. Derfor skal utstyret alltid levers i orden uten feil og mangler.
Utleier påtar seg intet ansvar for oppfyllelse av leietakers bestilling med mindre utstyret er
kontrollert av utleier. Dersom utleier oppdager feil eller mangler på utstyret som vil føre til
forsinket eller manglende levering, skal leietaker varsles. Utleier plikter i størst mulig
utstrekning å begrense skadevirkningene og forsøke alternative leieløsninger for leietaker.
Utover dette, har utleier intet økonomisk ansvar i forhold til leietaker. Det er dyrt utstyr dere
leier, så behandle det med respekt. Dette er ved siden å være utleieutstyr, Magne Håheims
private filmutstyr. Ta vare på det!
Utstyr skal være tilbakelevert hos Magne Håheim til avtalt tidspunkt på den avtalte
tilbakeleveringsdato. Leietaker skal rapportere alle skader, feil eller mangler ved utstyret.
Ved forsinket levering belastes kunde for alt utleid utstyr for en ekstra dag med et tillegg på
10%. Dette gjelder også ved forsinket betaling
Leietaker sørger for at utstyret leveres tilbake til Magne Håheim i den standen utstyret ble
utlevert. Leietaker står fult ansvarlig for alt ødelagt utstyr.
Kunde plikter å behandle utstyret med respekt. Magne Håheim har kjøpt alt utstyr av egne
sparepenger, og er interessert i å få produktene like hele hjem som det de var da de ble utleid
Kunde kan ikke fjerne eller skjule Magne Håheims logo, altså klistremerker og annen
markering på utstyr og bagger.

Alle priser er eks. mva

