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UTLEIE AV HVITE STOLTREKK 
 
Ønsker dere et stilrent uttrykk i selskapet, så anbefaler vi å leie inn hvite 

stoltrekk. De passer til de fleste stoler uten armlene, men er nok penest 
på litt høyreiste stoler. Er stolene lave, anbefaler vi dere å brette stoffet 
ned litt på toppen, slik at det danner seg en liten lomme der. 
 
Vi tilbyr hvite, sølvgrå, svarte, grønne, rosa og gylne bånd til å knyte 
rundt. Grønne. Andre farger kan skaffes mot et tillegg på kr 10 per stk. 

ved bestilling i god tid. NB! Hvis dere ikke oppgir ønsket farge på 
bånd, så får dere automatisk hvite bånd.  
 
Pris ved henting på vårt kontor 
kr 50 per stk. 
 

Prisen inkluderer moms, bånd til å knyte rundt samt rens etter bruk. 

Trekkene kan hentes og leveres på vårt kontor i Drammen etter avtalt 
tid.  Minimumssum v/leie er kr 1.500, uavhengig av antall trekk som 
leies. 
 
Pris ved levering 
 
Pris kr 100 per stk. 

 
Prisen inkluderer moms, bånd til å knyte rundt samt rens etter bruk. 
Trekkene kan leveres til ønsket adresse. Hvis dere selv ønsker å bestille 
bud for henting/levering, så betaler dere kr 50 per trekk. Ved buding må 
alltid trekkene returneres påfølgende mandag etter arrangementet.   
 

Betingelser 

 
Det belastes et depositum på kr 500 ved bestilling. Depositumet er ikke 

refunderbart hvis dere velger å kansellere bestillingen. Depositumet 
trekkes fra totalsum ved fakturering.  
 
Leiesummen må forhåndsbetales, og vi sender faktura 30 dager før 
vielsen. Justering av antallet må finne sted før fakturering, hvis 
ikke må dere betale for antall skrevet på dette skjemaet.    
 

Det forventes at trekkene leveres tilbake i samme antall og stand som 
da de ble hentet. Ved ødelagte trekk og manglende trekk vil det bli 
etterfakturert kr 200 per trekk.  
 
Trekkene skal ikke benyttes utendørs, da jordslag ødelegger trekkene. 
Annet som kan ødelegge trekkene er paljetter, stiletthæler som lager 
hull, oljesøl, jord, skokrem, fett etc.  

 
Trekkene må returneres til oss mandag etter bryllupet, hvis ikke annet 
er avtalt. Den som leier plikter også å sørge for at stoltrekkene blir 
hentet av budfirma mandagen etter bryllupet. 
 
Alle priser inkluderer 25% mva. Vi tar forbehold om endring av prosentsatsen på 

merverdiavgiften.  
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Leieavtale 

 
Priser: 
Pris ved henting/levering på vårt kontor: kr 50 per stk. 

Pris ved buding av trekk: kr 100 per stk. 

 
Navn på bestiller 

 

 

 

Telefon / mail 

Faktura adresse 

 

Postnummer 

Navn på selskapslokale 

 

 

Adresse til selskapslokale (fylles ut kun v/buding) 

 

 

Dato for Arrangementet 

 

Antall stoltrekk  

 

Farge på bånd 

 

Dato for henting av trekk Dato for levering av trekk 

 

Dato for buding av trekk Dato for buding på retur 

 

Adresse for buding av trekk, kontaktperson og telefonnummer 

 

 

 

Ved å signere denne avtalen, bekrefter vi å ha lest betingelsene, og ønsker å legge inn 

en bestilling på stoltrekk til vårt arrangement 

Dato Signatur / elektronisk signatur 
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