Lejeaftale
mellem
www.popcornmanden.dk
v/Lars Peter Hansen
Æblehaven 26, 3000 Helsingør
Tel 2384 5161
CVR-nr. 29 01 81 89
og
Navn lejer
Adresse
Postnr.					

By

Telefon					

Mobil

Der er indgået en lejeaftale under omstående betingelser - læs næste side.
Lejeperioden, som er det tidsrum, hvor lejeren råder over det lejede udstyr, er aftalt til at være:

Fra 						

til

				

Udstyret afhentes				

og leveres tilbage

I alt		

Det lejede udstyr omfatter:
Varebetegnelse

Antal

Enhed

Pris

Rabat

Beløb

									
					
					

Subtotal
25% moms

					

I alt

Udlejer Lars Peter Hansen				

Lejer

dage

1) Det lejede udstyr
Lejet udstyr fra www.popcornmanden.dk må kun anvendes af lejer og må ikke medtages og/eller anvendes uden for
Danmark.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af lejer fastsatte lejepriser.
Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og, indtil udstyret er leveret
tilbage til udlejer.
Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Den korteste lejeperiode er
1 dag, og tilbageleveringen sker på afleveringsdagen, som er angivet på første side.
For sent returneret udstyr, faktureres med en ekstra lejedag.
Fornyelse eller forlængelse af lejeperiode sker ved at indgå en ny kontrakt, hvor den nye eller forlængede lejeperiode
fremgår.
Afbestilling skal ske senest 7 kalenderdage før første lejedag. Ved senere afbestilling erlægges 50% af lejebeløbet.
2) Misligeholdelse af lejeaftalen
Såfremt en lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede.
Det samme gælder, hvis lejer på anden vis misligholder lejeaftalen.
Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det
lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til
de lejede genstande.
3) Forsikringsforhold og ansvar
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig.
Eventuelle skader skal omgående meldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle
skader, der ikke dækkes af udlejers forsikring, herunder men ikke begrænset til:
•
•
•
•
•
•

 yveri fra åbne/uaflåste køretøjer.
T
Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst for hvilken, der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.
Løse kabler, ledninger eller manglende lamper og lyskilder.
Grov uagtsomhed så vidt denne ikke kan lægges Popcornmandens medarbejdere til last.
Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avance tab eller andet indirekte tab, herunder.
Misligeholdelse af kontraktlige aftaler.

4) De lejede genstande
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver
gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig tilladelse fra udlejer.
Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.
5) Afhentning og tilbagelevering
Det lejede udstyr afhentes på udlejers adresse. Transport skal ske på forsvarlig vis, i et dertil egnet køretøj.
Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelse af konkrete køretøjer.
Tilbagelevering af det lejede udstyr inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til
nedsættelse af lejen.
Det lejede skal, med mindre andet er aftalt, tilbageleveres på samme adresse, hvor det er afhentet.
Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.
Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udlejer foretager al rengøring.

