LEJEKONTRAKT
LEJEBETINGELSER:
Lejeperioden er 3 dage. Regnet som leveringsdag, brugsdag, returdag.
Lejemålet begynder den dag, udstyret afsendes
fra lager, og ophører den dag udstyret i fejlfri og
rengjort stand i henhold til rengøringsvejledningen modtages på udlejers lager.
Ved leje i en længere periode prisfastsættes
brugslejeprisen ud fra periodens længde.
Lejet udstyr, som ikke returneres på aftalt dato,
pålægges 100% af fakturabeløbet pr. døgn, og
berettiget udlejer til uden varsel og for lejers
regning at kræve det lejede afhentet ved fogedrettens hjælp.
Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden regnet fra det øjeblik, hvor varerne er
afleveret på lejers bopæl og returneret til lejer
eller afhentet, og er pligtig til at overholde lejebetingelserne.
PRISER:
Priserne er for anvendelse af udstyr i 1 (én) dag.
Ydelser, skaffevarer og salgsvarer faktureres
til dagspris på leveringsdagen. Udlejningsvarer
faktureres til lejeprisen på ordrebekræftelses/
oprettelsesdagen.
ÆNDRINGER I ORDRE/
AFBESTILLING:
Ordren er bindende fra den dag bestillingen er
afgivet.
Ved annullering af en lejeaftale indtil 30 dage
før leveringsdagen hæftes for 50% leje herefter
hæftes for hele lejebeløbet.
Ekspeditionsgebyr tillægges.
Evt. justeringer/reduktion i en ordre skal for
visse varer meddeles 30 dage før levering. Dette
gælder telt og jukebox. Generelt gælder dette 14
dage før for service-borde-stole.
PARTYTELTE:
1. Tilkørselsvejen og teltplads skal være frit
tilgængelig på aftalte dag.
2. Er der ikke foretaget opmåling, skal lejer
være tilstede ved ankomst eller området
være tydelig afmærket.
3. Udlejer eller lejer opstiller og nedtaget
telte.
4. Medmontage-hvor udlejer deltager med 1 teltinstruktør, lejer stiller med 4 fysisk duelige
medhjælpere ved opsætning og nedtagning.
Instruktøren afregnes efter timeforbrug.
Gulvet lægges og optages af lejer.
5. Max.afstand fra fragtbil til centrum af teltet
20 meter i plant niveau tillæg for ekstra
meter, trapper og lignende. Bemærk det
gælder ikke tilbehør - se punkt 12.
6. Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkker kan isættes forsvarligt.
Vi forbeholder os ret til at bore huller i
underlaget.
7. Indhentning af tilladelse fra offentlige
myndigheder til opstilling af telt er udlejer
uvedkommende.
8. Vanskeliggøres opstilling og nedtagning af
force majeurelignende forhold, er udlejer
uden ansvar for deraf følgende forsinkelse,
9. Lejer fjerner enhver form for affald i teltet,
aftørrer græskanten inden dette nedtages af
udlejer.

10. Gulvplader nedlægges, så det følger terræn
og optages af udlejer. Skal lejer nedlægge
og optage gulvplader, skal disse afleveres
stablet og afdækket med presenning ved
vejkanten.
11. Teltet skal opstilles, nedtages og pakkes
som anført i medfølgende vejledning og
leveres tilbage i tør og rengjort stand.
12. Service, borde og stole leveres stablet af
udlejer og afleveres stablet af lejer efter
endt brug i rengjort stand ved vejkanten.
13. Borde, stole og emballage må ikke udsættes
for fugt.
14. Opstilling og nedtagning af borde, stole/lys
er udlejer uvedkommende.
15. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt
af telt eller andet udstyr.
16. Teltet er brandforsikret.
JUKEBOX:
1. Levering på brugsdatoen mellem 8.00 og
13.00. Afh.dagen efter mellem 8.00 og
13.00. Lejer stiller med 1 mand til opstilling.
2. Tilkørselsvejen skal være i plant niveau
– tillæg for trapper og lig-nende. Dog kan
dette tillæg udlignes, hvis lejer stiller med 2
mand til op- og nedbæring.
3. Jukeboxen er ikke forsikret mod hærværk,
tyveri eller lignende. Jukeboxen henstår for
lejers risiko og regning.
ERSTATNINGSPLIGT:
Lejer har altid fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede regnet fra
det øjeblik, hvor varen overdrages lejer/afleveres på lejers bopæl. Returneringen af genfundet
udstyr sker for lejers regning.
Erstatningsprisen er dagsprisen for genanskaffelse og afregnes i h.t. udlejers gældende regler.
Vi modtager ikke Deres egne mærker af glas,
bestik, porcelæn i kasserne, som erstatning for
evt. mangler.
For møbler og lignende gælder, at kan reparation udføres, sker dette på udlejers foranstaltning,
men for lejers regning.
Ved bortkomst og skader, som ikke kan repareres, erstattes til nyværdi efter samme regler som
for porcelæn.
Ekstra rengøring af møbler p.g.a. jord, madrester, stearin, farver eller lignende sker for lejers
regning udfra anvendte rengøringstimer.
REKLAMATIONER:
Alt lejet udstyr udleveres og skal afleveres i ens
type, fuldt ud mangelfri og i pæn, rengjort stand
(Rengøringsvejledning vedlagt alle ordrer).
Såfremt lejer ikke mener, at udstyret opfylder disse betingelser, skal der reklameres ved
modtagelsen og senest inden brug af det lejede
overfor udlejer.
Såfremt udlejer anerkender mangler ved det
leverede, ombytter eller krediterer udlejer det
mangelfulde efter eget valg.
Senere reklamationer modtages og krediteres
ikke, men regnes for anvendt og erstatningspligtig. Se afsnit erstatning. På ordresedlen kan De
afkrydse og afstemme for modtaget antal.

SÆRLIGT:
Har lejer valgt selv at klare opvasken, er lejer
ansvarlig og forpligter sig til at returnere alle
lejede genstande i helt rengjort stand. Kvaliteten
skal være samme stand som ved det leverede.
Returbedømmelsen afgøres ene og alene af
udlejer, hvis lejebetingelser kunden er informeret om ved modtagelse af ordrebekræftelsen
og har forpligtet sig til at efterleve. For uafvasket, plettet eller ufuldstændigt rengjort service,
efterfaktureres efter det af vores til enhver tid
gældende retningslinier.
Glas og bestik skal være helt rene og klare
- fri for vandskjolder, fingeraftryk, madrester,
læbestift m.v.
Det lejede udstyr (møbler & apparater) må
ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor
opbevares indendørs. Det lejede service skal
være pakket i de dertil hørende kasser inden
returneringen.
Lejer forpligter sig til at drage omsorg for sagkyndig håndtering og pasning af udstyret. Giver
lejer udtryk for misligholdelse af lejebetingelser i forbindelse med udlevering, er udlejer
berettiget til øjeblikkelig at tilbageholde ordren
uden mulighed for efterkrav af nogen art fra
lejers side, men med fuld erstatning til udlejer
for den bookede ordre.
Udlejer er ikke ansvarlig for personskader eller
skader forvoldt af det lejede.
ANDET:
Kundeudstyr, som returneres til udlejer, opbevares på lager i 2 mdr. og kan afhentes på
udlejers adresse. fremsendelse af kundeudstyr
sker kun efter ønske og med tillæg af emballage og porto.
LEVERING:
Transportprisen er baseret på kollektiv transport
inkl. aflæsning i stueplan med max. 5 meters
bæreafstand fra aflæsningsbilen.
Etage op/nedbæring, lange gåafstande m.v. er
ikke inkl. i normal transportpris.
Som hovedregel leveres det lejede ved lejers
hoveddør eller carport/garage o.l. Undtagelsesvis
kan placering af det lejede finde sted i lejers
bolig, dog kun under forudsætning at dette sker
på lejers ansvar og risiko.
Lejer kan ikke rejse krav af nogen art mod
udlejer i anledning af for sen levering på aftalte
dato.
Den endelige leveringsdato fastsættes af udlejer
7 dage før brugsdato. Levering skal dog senest
ske dagen før brugsdato.
Ønsker De selv at afhente det lejede er De
meget velkommen til dette, dersom følgende
lejebetingelser følges:
Udlevering/aflevering skal ske i helt lukkede
vogne/trailere uden grus, beton, haveaffald og
lignende. Udstyret må ikke hænge frit ud af
vognen eller presses ind i bil/vogn med fare for
ødelæggelse af udstyret.
Afhentning og pålæsning foretager De selv fra
anviste plads.

