
Lejebetingelser 

 

Lejemålet begynder den dag materiellet forlader udlejers plads og ophører den dag, det lejede materiel 

tilbageleveres til udlejers plads – begge dage medregnet. 

Modtages materiellet retur inden kl. 8.00 beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag 

Alt materiel skal hentes og afleveres på udlejers adresse. 

Vi gør opmærksom på at de ansatte i butikken ikke kan hjælpe dig med at bære og aflæsse maskiner til og 

fra butikken og til dit køretøj. Sørg derfor for at have det nødvendige hjælp med selv. 

Materiellet skal fastspændes forsvarligt til traileren 

 

Lejer har pligt til at sætte sig ind i samt efterleve gældende og anbefalede sikkerhedsforanstaltninger 

vedrørende det lejede materiel. Materiellet må desuden kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. 

Brugsanvisning er udleveret sammen med det lejede materiel 

 

Alle udlejningsmaskiner med 2taksmotor SKAL køre på Alkylatbenzin. 

Benzinen kan købes i butikken. 

 

Når maskinen kommer retur, SKAL den leveres rengjort og med fuld tank. 

Er maskinen mod forventning ikke parat til straks-udlejning, udløser dette et gebyr. Gebyret beregnes ud fra 

graden af mangler på maskinen, herunder manglende rengøring, manglende tilbehør eller skader på 

maskinen. 

 

Lejer bærer risikoen for det lejede materiel i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade på det lejede 

materiel indtil dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt, uanset om skaden er opstået hændeligt eller 

ved lejers fejl. 

Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt eller det lejede materiel bortkommer i 

lejeperioden, er dette alene lejers risiko og lejer er pligtig til at erstatte udlejers tab herved. 

Lejer påtager sig således enhver risiko og ansvar for det lejede materiel i lejeperioden. Ansvaret omfatter 

alle typer af tyverier, hærværk, skader på lejers og tredjemands person eller ejendom. 

 

GDPR 

Kundedata 

Når du lejer materiel hos os, registrerer vi dine kundedata bestående af dit navn og kontaktdetaljer. Ofte 

registrerer vi også dit telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne anvender vi for at kunne kontakte dig 

og ekspedere dine ordrer. Ved oprettelse af lejeaftale kan vi bede om legitimation i form af sygesikringsbevis 

og kørekort. 

Opbevaring og sletning 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe lejeaftalen er aktiv. Vi sletter dine personoplysninger, når 

lejeaftalens betingelser er opfyldt fuldt ud. 
 

 


