Lejebetingelser og forsikring Au2point Udlejning

Læs venligst lejebetingelserne igennem, da de er en del af din lejeaftale.
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Lejeaftalen. Kontrakten er mellem os som udlejer og dig,
som er navngivet i lejeaftalen, herefter kaldet lejer. Udlejer
er berettiget til at se legitimation.
Lejemålets varighed. Du er som lejer ansvarlig for det
lejede. Din lejeperiode starter, når du afhenter det lejede
og slutter, når vi anerkender, at vi har modtaget det lejede
samt evt. nøgler retur. Du skal aflevere det lejede i
åbningstiden til en medarbejder. Afleverer du det uden for
åbningstiden og check-in, gør du det på egen risiko og
forbliver ansvarlig indtil vi har check-in.
Der regnes med 7 dages arbejdsuge á 8 timer, medmindre
andet er aftalt. Det lejede skal således returneres senest kl
7.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende
dag.
Lejer er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler ved
det lejede den første lejedag. Efterfølgende reklamationer
har ingen retsvirkning.
Omkostninger. Lejer skal betale beløbene i lejeaftalen for
det lejede og for tilvalg i lejeperioden. Lejer skal betale for
evt. forlængelser af lejeperioden. Lejer skal betale
eventuelle tyveri- og skadesomkostninger, eventuelle bøder
og gebyrer og relaterede administrationsgebyrer. Alle
prisoplysninger og tilbud er inklusiv moms og miljøtillæg.
Alle motorkøretøjer er desuden inklusiv lovpligtig
ansvarsforsikring. Lejepriserne fremgår af den til enhver tid
gældende lejeprisliste. Ethvert tilbud, overslag eller
prisoplysning er maksimalt gældende i tre uger og afgives
altid med forbehold for mellemleje. Lejen dækker ikke
driftsomkostninger og udgifter til brændstof, el-tilslutning,
punktering eller lignende. Lejer er forpligtet til at anvende
brændstof og olie som anvist af udlejer.
Levering og transport. Ved afhentning: Lejer henter og
bringer selv det lejede og er ansvarlig for alle udgifter
forbundet med det lejedes transport til og fra udlejer,
medmindre andet er aftalt. Ved levering: Her gælder prisen
for både levering og afhentning og er for alle maskiner,
såfremt det kan være på ét læs. Ved forgæves kørsel
faktureres det fulde beløb. Lejer er ansvarlig for farbar vej
til den ønskede lokation.
Vedligeholdelse. Vi leverer det lejede materiel synet og
med obligatorisk ansvarsforsikring. Du som betjener det
lejede er ikke omfattet af denne forsikring. Du skal aflevere
det lejede samt evt. tilbehør i samme stand, som du
modtog det. Du har ansvaret for at tjekke det for fejl og
mangler ved afhentning.
Du skal aflevere det lejede i samme stand, som du modtog
det.
Risiko og ansvar. Lejer bærer enhver risiko for det lejede og
betjening heraf, både i forhold til udlejer såvel som
tredjemand. Ved beskadigelse – helt eller delvist,
bortkomst eller tyveri er lejer forpligtet til at erstatte det
lejede til dagspris. Eventuelle personskader dækkes af lejers
egen ulykkesforsikring.
Misligholdelse. Lejeren er ansvarlig for korrekt, lovmæssigt
og efter forskrifterne brug af det lejede. Det lejede må kun
benyttes til det i betjeningsvejledningen beskrevne formål

8.

og med denne belastning. Eventuelle skader som følge af
overlast, forkert anvendelse og behandling eller manglende
rengøring betales af lejer.
Lejer må ikke ændre på eller ombygge det lejede og lejer
har brugsretten til det. Dog må det lejede gerne benyttes af
andre på samme adresse eller samme projekt, under lejers
ansvar. Det lejede må ikke lånes ud af lejer.
Det lejede må ikke installeres eller anbringes på en sådan
måde, at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og
dermed blive omfattet af panterettigheder.
Udlejer kan til enhver tid, uden forudgående varsel,
forlange besigtigelse af det lejede.
Forsikringsbetingelser.
Forsikringstager: Au2point ApS, Industrivej 37, 7080 Børkop
Dækning: Tyveri, hærværk, brand og vandskade på
udlejningsmateriel udlejet og anvendt i Danmark. Anvendes
det lejede i udlandet, er det for lejers egen risiko.
Betingelser: Ved tyveri, hærværk eller lignende skade af det
lejede er lejer forpligtet til både at give meddelelse herom
til udlejer, samt at anmelde det til det stedlige politi
indenfor 24 timer efter skaden er opstået eller konstateret.
Lejemålet ophører først, når den af politiet udleverede
kvittering for anmeldelse er afleveret til lejer.
Undtagelser: Skader opstået ved forsæt eller som følge af
grov uagtsomhed udvist af lejer eller skader forvoldt under
indflydelse af beruselse, narkotika eller lignende.
Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab
opstået for lejer i forbindelse med anvendelsen og eller
nedbrud af det lejede, herunder ansvar for driftstab,
tidstab, avancetab eller lignende.
Selvrisiko:
Maskinens nypris
Selvrisiko
Kr. 1 - 9.999,35% af maskinens listepris
Kr. 10.000 – 19.999,Kr. 5.000,Kr. 20.000 – 74.999,Kr. 10.000,Kr. 75.000 – 199.999,Kr. 15.000,Kr. 200.000 – 399.999,Kr. 20.000,Kr. 400.000 – 599.999,Kr. 25.000,Kr. 600.000 Kr. 30.000,-
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Erstatningsansvar. Er reparation nødvendig og overstiger
selvrisikoen omkostningerne forbundet hermed, afholdes
udgifterne af lejer efter regning. Lejer betaler leje for den
tid, der medgår til reparation og rengøring.
10. Fakturering og betalingsbetingelser. Udlejer slutfakturerer
ved lejemålets afslutning. Betaling er netto kontant til
private og efter individuel aftale for virksomheder.
Afvigelse her fra kan kun ske efter aftale med udlejer. Ved
overskridelse af forfaldsdato samt i tilfælde af lejers
betalingsstandsning eller konkurs, er udlejer berettiget til at
modtage det fulde bruttobeløb. Såfremt betaling ikke sker
rettidigt, er udlejer – uden at det pådrager ham noget
erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle
yderlige lejemål til lejer.
11. Personlige oplysninger. Oplysninger om lejer gemmes i 5 år
i henhold til bogføring.
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