
 

Det med småt – Kort og godt 

• Alle maskiner udlejes og udleveres altid i rengjort tilstand - klar til brug. 

• Maskinerne skal leveres tilbage i samme stand - som ved afhentning. 

• Manglende rengøring ved returnering – fratrækkes depositum -250 kr. pr. maskine. 

• Lejer hæfter selv for maskinerne – ved f.eks. tyveri, skade på tredjemand m.m. 

• Misvedligeholdelse i leje perioden (Rep. og rengørings omk. fratrækkes depositum).   

Det med småt – Den lange version. 

Reklamation 

Materiellet leveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og 

mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. 

Reparationer 

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres 

af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. 

Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. 

Lejer er forpligtet til at betale for samtlige i lejeperioden udførte reparationer, uanset disse er foranstaltet af udlejer efter henvendelse 

fra lejer, såfremt reparationen er nødvendiggjort af forhold, som lejer hæfter for. 

Returnering / aflevering 

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil 

sige uden fejl og mangler. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads. 

Eventuelle mangler og skader, bortkommende dele, herunder betjeningsvejledninger m.m. erstattes fuldt ud af leje ligeledes faktureres 

rengøring samt forbrugsvarer til lejer. 

Risiko og ansvar 

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede materiel. Lejer hæfter således endeligt for alle typer af 

skader, såvel bl.a. tingskade som personskade uanset om skaden rammer det lejede, lejer eller tredjemand, og uanset om skaden er 

hændelig eller kan tilregnes lejer eller personer, som lejer hæfter for. Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det 

erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette.  Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan 

forsikring er tegnet og i kraft. Lejer skal holde udlejer skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor 

tredjemand for sådant tab og sådan skade, som udlejer ikke er ansvarlig for i medfør af nærværende generelle leje- og 

forsikringsbetingelser. 

Udlejers ansvar 

Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller 

andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende 

erstatningsniveau. Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder mens materiellet er i lejers besiddelse. 

Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. Udlejer 

kan i intet tilfælde pålægges ansvar for lejers indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder driftstab. Udlejer har til enhver tid ret 

til at få adgang til inspektion af det lejede materiel samt til at udføre service på materiel. 

Forsikringsbetingelser 

Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar. Udsættes det lejede for tyveri, hærværk, brand mv. skal lejer straks 

anmelde forholdet overfor politiet, ligesom lejer i disse tilfælde, og ved enhver anden skade, straks skal meddele udlejer om skaden, 

tyveriet mv. Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer. 

Skader, som opstår ved fortsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer afholdes fuldt ud af lejer. 

På nær afregning for manglende rengøring!! har vi heldigvis, aldrig haft brug for - at gøre brug af ovenstående skriv. 


