
  
                                                                    RReennttaall  AAggrreeeemmeenntt    
                                                                  CCooaasstt  SSttaaggiinngg  &&  EEvveennttss  LLttdd..  
  
RReennttaallss  TTeerrmmss  ffoorr  PPaayymmeenntt  
  
5500%%  ddeeppoossiitt  ttoo  ccoonnffiirrmm  oorrddeerr  
  
  NNoo  oorrddeerr  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  oorr  ccoonnffiirrmmeedd  wwiitthhoouutt  rreecceeiipptt    
ooff  iinniittiiaall  ddeeppoossiitt..  OOrrddeerrss  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  aanndd  rreettuurrnneedd  bbyy  
FFaaxx  oorr  EE--mmaaiill  ttoo  ccoonnffiirrmm  bbooookkiinngg  
  
IInnssuurraannccee  
  
  TThhee  cclliieenntt  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aanndd  iinnddeemmnniiffyy  tthhee  
ccoommppaannyy  aaggaaiinnsstt  aannyy  lloossss  aanndd  oorr  ddaammaaggee  ttoo  aallll  hhiirreedd  
eeqquuiippmmeenntt  wwhhaattssooeevveerr  tthhee  ccaauussee..TThhee  cclliieenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee    
ffoorr  aallll  ootthheerr  ssuubb--ccoonnttrraaccttoorrss,,  aanndd  aannyy  lloossss  oorr  ddaammaaggee  tthhaatt  
mmaayy  ooccccuurr  ffrroomm  tthhoossee  ssuubb--ccoonnttrraaccttoorrss,,  aanndd  tthheeiirr  wwoorrkk..  
  
  
IInnssuurraannccee  VVaalluuee  
  
  AAnnyy  ffiixxiinnggss  ttoo  tthhee  ssttrruuccttuurree  ffrraammee,,  ddoooorrss  oorr  wwaallllss  mmuusstt  bbee  
  tteemmppoorraarryy..  IItt  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddrriillll  oorr  ccuutt  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee    
  ssttrruuccttuurree..  AAllll  iitteemmss  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  bbeeffoorree  ccoommmmeenncceemmeenntt  
  ooff  ddiissmmaannttllee..  AAnnyy  aaddhheessiivveess  uusseedd  ffoorr  ffiixxiinngg  ooff  ssiiggnnss  oorr  lliigghhttss  
  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  pprriioorr  ttoo  ddiissmmaannttllee..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
  ooff  tthhee  cclliieenntt  ttoo  rreemmoovvee  aallll  wwaassttee  ffrroomm  tthhee  tteenntt  ssttrruuccttuurree  pprriioorr  ttoo      
ddiissmmaannttllee..  
  
  
  
  
  



CCooaasstt  SSttaaggiinngg  RReennttaall  aaggrreeeemmeenntt  PPaaggee  22..  
  
  
GGrroouunndd  PPeenneettrraattiioonn  
  
    IIff  sseerrvviicceess  aarree  pprreesseenntt,,  aa  ddeettaaiilleedd  ppllaann  aanndd  ssuurrffaaccee    
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  mmaarrkkiinngg  llooccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ssuupppplliieedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  
sseett  uupp  ddaattee..  CCooaasstt  SSttaaggiinngg  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  ddaammaaggee  
ccaauusseedd  ttoo  uunnddeerrggrroouunndd  sseerrvviicceess..  CCoonnccrreettee  aanncchhoorrss  wwiillll  bbee  
uusseedd  iinn  ppllaaccee  ooff  ppiinnss  ttoo  aavvooiidd  ggrroouunndd  ppeenneettrraattiioonn  
  
SSiittee  SSeeccuurriittyy  
  
  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  hhiirreerr  ttoo  eennssuurree  aaddeeqquuaattee  pprrootteeccttiioonn  
aaggaaiinnsstt  tthheefftt  aanndd  vvaannddaalliissmm  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  aarrrriivvaall  oonn  ssiittee  ttoo    
tthhee  ffiinnaall  rreemmoovvaall  ffrroomm  ssiittee  ooff  aallll  eeqquuiippmmeenntt..  
  
AAcccceessss  
  
  UUnnoobbssttrruucctteedd  aacccceessss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  eesssseennttiiaall  ccrreeww  
vveehhiicclleess,,  aarrttiiccuullaattiinngg  vveehhiicclleess,,  ffoorrkklliifftt,,  aasssseemmbbllyy  aanndd  ddiissmmaannttllee  
ssttaaffff  aatt  aallll  ttiimmeess  iinncclluuddiinngg  aannyy  ssuubb--ccoonnttrraaccttoorrss  eemmppllooyyeedd  bbyy    
CCooaasstt  SSttaaggiinngg  &&  EEvveennttss  LLTTDD..  
  
WWaaiittiinngg  oorr  EExxttrraa  cchhaarrggeess  
  
CCrreeww  hhoouurrllyy  rraatteess  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  ttoo  aannyy  wwaaiittiinngg  ppeerriiooddss  lloonnggeerr  
  tthhaann  4455  mmiinn  oorr  aaddddeedd  wwoorrkk  bbeeyyoonndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  rreennttaall..  
SSttaaggee//TTeenntt  SSuuppeerrvviissoorr  --  $$5500  hhrr  
CCrreeww  TTeecchh  --  $$4400  hhrr  
  
  
SSiiggnn  hheerree  ttoo  aacccceepptt______________________________________          DDaattee  ____________________________  


