BETINGELSER OG VILKÅR VED LEIE AV LOKALER PÅ TEKNISK MUSEUM
Nedenfor nevnte leiebetingelser gjelder for alle som leier ett eller flere lokaler til et
arrangement på Teknisk museum (NTM). Leiebetingelsene følger alltid som vedlegg i epost fra NTM, som regel sammen med pristilbudet fra den arrangementsansvarlige, og
anses som lest og forstått av leietaker før arrangementet finner sted.

Inngangsbilletter
Leie av lokaler på NTM inkluderer inngangsbilletter til museet for alle deltakere, inkludert
konferanseavdelingen.

AV-utstyr
NTMs leiepriser inkluderer enkelt PA-anlegg, enkel belysning, «flip over» og/eller tavle og
projektor.

Mat og drikke
NTM har egne menyer for møtemat, lunsj, middag og drikke. Menyer sendes på oppfordring.
All bestilling skjer gjennom NTM.

Omvisninger
NTM har egen prisliste gjeldende for kreative og pedagogiske opplegg, omvisninger,
vitenshow, aktiviteter, «streaming» av konferanser og annet.

Bemanning
Lokalene leies ut uten ekstraordinær bemanning som tekniker osv.

Spesialutstyr og eget materiell
Spesialutstyr må leietaker selv fremskaffe. Dette gjelder for eksempel skjøteledninger, tape,
Post it-lapper, sakser osv. Utleielokalet skal ryddes for alt medbrakt utstyr. NTM skal på
forhånd godkjenne oppheng av alt utstillingsmateriell, plakater og lignende.

Renhold
Forhold som medfører ekstraordinær rengjøring etter arrangementet, vil leietaker bli
fakturert for.

Tap av klær og annet
NTM har ikke erstatningsansvar ved tap av klær eller annet utstyr som blir etterlatt i våre
lokaler.

Force Majeure
Force Majeure, hendelser utenfor NTMs kontroll, for eksempel streik, lockout, brann osv.,
som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i avtalen, gir rett til å heve avtalen uten
erstatningsansvar.

Betaling
Enhver leietaker skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha kontaktansvar før, under og
etter et arrangement. Kontaktpersonen er også ansvarlig for at betaling skjer samt
oversendelse av korrekte og nødvendige fakturaopplysninger. Arrangementet faktureres av
NTM i etterkant med betalingsfrist innen 30 dager.

Reservasjonsrett
NTM reserverer seg retten til å bestemme hvem vi velger å samarbeide med, og til å avbryte
ethvert arrangement vi anser som uforenlig med vår profil og vårt samfunnsansvar.
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