
 

Westport AS, Stavanger 
 
 

GENERELLE BETINGELSER 2021 

 

 

Generelt  Dersom intet annet er avtalt, gjelder spesifiserte priser og betingelser i 

henhold til denne prislisten. 

 

Priser Alle priser er i norske kroner eksklusive mva. Prisene kan endres uten 

forutgående varsel. 

 

Betaling Betalingsbetingelsene er pr. 15 dager. Ved sen betaling beregnes 

forsinkelsesrente pt 1,5 % pr. måned eller deler av måned. Ved korttidsleie 

kan Westport AS kreve at betaling skjer forskuddsvis. 

 

Innleide  Innleide tjenester eller innkjøp som blir utført av Westport blir fakturert 

tjenester/  til faktiske kostnad + 25 %.  

Utlegg for kunde 
  

Levering  Alle priser er basert på levering i havnen. 

 

Utstyr  Leie av utstyr inkluderer ikke operatør. Utstyr vil ikke bli utleid uten operatør 

med mindre særskilt avtale foreligger. 

 

Smart Harbour Westport AS har etablert Smart Harbour som et virkemiddel for å gjøre 

sjøtransporten mer attraktiv. Vi ønsker at alle våre kunder knytter seg til Smart 

Harbour-løsningen. Vår samarbeidspartner Proximity er leverandør av 

løsningen og har ansvar for oppkobling til Smart Harbour.  

 

Offentlige  Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 

helligdager  2. Påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag, 

  2. Pinsedag, 1. juledag, 2. juledag. 

  

 For Jul- og Nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag, gjelder spesielle 

rater. 

  

Ansvar Dersom ikke annet er avtalt, er ikke Westport AS ansvarlig for tap eller skade 

på varer og/eller utstyr tilhørende oppdragsgiver som er i Westport AS sin 

varetekt og/eller håndteres av Westport AS, med mindre skaden/tapet er 

forårsaket av grov uaktsomhet av Westport AS. 

 

 I unntakstilfeller hvor oppdragsgiver benytter Westport AS sitt utstyr skal det 

fremvises dokumentasjon og/eller sertifisering på bruk av slikt utstyr. Westport 

AS skal holdes skadesløs ved oppdragsgiver eller andres bruk av Westport 

AS sitt utstyr. 

 

 Alle tap eller skader må rapporteres til Westport AS umiddelbart og senest 

innen 2 uker etter at tapet/skaden er oppstått.  

 Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig, kan Westport AS være 

behjelpelig med å tegne tilleggsforsikring på oppdragsgivers bekostning. 

 



 

Westport Bergen AS 
 

 

GENERELLE BETINGELSER 2021 

 

 

Generelt  Dersom intet annet er avtalt, gjelder spesifiserte priser og betingelser 

 i henhold til denne prislisten. 

 

Priser Alle priser er i norske kroner eksklusive mva. Prisene kan endres uten 

forutgående varsel. 

 

Betaling Betalingsbetingelsene er pr. 15 dager. Ved sen betaling beregnes 

forsinkelsesrente pt 1,5 % pr. måned eller deler av måned. Ved 

korttidsleie kan Westport Bergen AS kreve at betaling skjer 

forskuddsvis. 

 

Innleide  Innleide tjenester eller innkjøp som blir utført av Westport Bergen blir 

fakturert 

tjenester/  til faktiske kostnad + 25 %.  

Utlegg for kunde 
  

Levering  Alle priser er basert på levering i havnen. 

 

Utstyr  Leie av utstyr inkluderer ikke operatør. Utstyr vil ikke bli utleid uten 

operatør med mindre særskilt avtale foreligger. 

 

Offentlige  Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 

helligdager  2. Påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag, 

  2. Pinsedag, 1. juledag, 2. juledag. 

  

 For Jul- og Nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag, gjelder 

spesielle rater. 

  

Ansvar Dersom ikke annet er avtalt, er ikke Westport Bergen AS ansvarlig for 

tap eller skade på varer og/eller utstyr tilhørende oppdragsgiver som er 

i Westport Bergen AS sin varetekt og/eller håndteres av Westport 

Bergen AS, med mindre skaden/tapet er forårsaket av grov 

uaktsomhet fra Westport Bergen AS sin side. 

 

 I unntakstilfeller hvor oppdragsgiver benytter Westport Bergen AS sitt 

utstyr skal det fremvises dokumentasjon og/eller sertifisering på bruk 

av slikt utstyr. Westport Bergen AS skal holdes skadesløs ved 

oppdragsgiver eller andres bruk av Westport Bergen AS sitt utstyr. 

 

 Alle tap eller skader må rapporteres til Westport Bergen AS 

umiddelbart og senest innen 2 uker etter at tapet/skaden er oppstått.  

 Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig, kan Westport Bergen AS 

være behjelpelig med å tegne tilleggsforsikring på oppdragsgivers 

bekostning. 

 


