LEJEKONTRAKT – LØSØRE
Udlejer:

Ejers firmanavn

Adresse:

Ejers adresse

CVR.nr.(erhverv):

Ejers CVR nr.

E-mail:

Ejers email

Telefon:

Ejers telefon nr.

Lejer:

Lejer firmanavn

Adresse:

Lejer adresse

CVR.nr.(erhverv):

Lejer CVR nr.

Evt. Kørekort- eller pasnummer:
E-mail:

Lejer email

Telefon:

Lejer telefon

Beskrivelse af løsøret:
Art og mærke:
Årgang og model/farve:
Serie-, stel- og/eller registreringsnummer:
Værdi:

Kr.

Beskrivelse:
Eksisterende skader:
Fotodokumentation udvekslet:

Ja:
Nej:

Hvordan:

Fotos vedlagt Kontrakten
Sendt pr. MMS på nr.:
De hvide felter skal du enten udfylde eller tage stilling til, om de er relevante for dig.
Periode og levering:
Leveringstidspunkt:

Dato:Start dato Klokkeslæt: Start tidspunkt

Returneringstidspunkt:

Dato:Slut dato Klokkeslæt: Slut tidspunkt

Leverings- og returneringssted:
Pris for lejeperioden:

Udlejers adresse:
Lejers adresse:
Kr.Total udlejnings pris

Depositum:

Kr. total depositum

For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-5.
_____________den / 20__
__________________________
Ejers fornavn og efternavn

_____________den / 20__
__________________________
Lejers fornavn og efternavn

Generelt
1.1
Udlejer ejer den/de ovenfor anførte løsøre genstand(e), herefter ”Løsøret” og vil ved udlejning
stille Løsøret til rådighed for Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til at udleje Løsøret
og at udlejning kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder.
1.2
Nærværende vilkår beskriver Løsøret og de vilkår, hvorunder Løsøret stilles til rådighed for
lejeren.
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Periode og levering
Parterne har aftalt, at løsøret skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under Periode og
Levering ovenfor.
Lejer skal med mindre andet konkret aftales afhente og returnere Løsøret på Udlejers adresse.
Ved forsinket eller manglende returnering, herunder manglende udlevering ved Udlejers
afhentning, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum, forsinkelsen udgør. Leje for
forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2, angivet ovenfor.
(Eksempel: Leveres løsøret 2 timer for sent betales for aftalt timepris x 4. Er der aftalt en
dagslejepris, betales i dette eksempel 4/24-dele af dagsprisen.)
Pris
Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for udlejningens
begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden.
Udover den aftalte leje skal Lejer, såfremt der er truffet aftale herom, indbetale depositum, som
angivet ovenfor. Depositum betales forud for udlejningen begyndelse. Udlejer beslutter
betalingsmåden.
Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af Løsøret, såfremt Løsøret returneres
uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse eksisterende skader som anført og
beskrevet under ”Beskrivelse af Løsøret” ovenfor.
Ansvar og Forsikring
Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af
lejeaftale samt vedrørende brug af Løsøret, herunder blandt andet aftaleloven,
forbrugeraftaleloven og købeloven. Hilke regler der gælder, afhænger blandt andet af om
henholdsvis Udlejer og/eller Lejer er privatperson eller erhvervsdrivende.
Løsøret er dækket af den gennem Jepti obligatoriske forsikring, som dækker skader forvoldt mod
Løsøret - eller Løsørets bortkomst - såfremt ingen anden forsikring dækker skaden. Forsikringen
dækker med op til 100.000 DKK. i henhold til de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser,
som kan ses her: www.jepti.dk/forsikring.
Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene Løsøret, herunder også
potentielt farligt Løsøre. Ansvaret for skader, der opstår på Løsøret i lejeperioden påhviler Lejer.
Ligeledes påhviler ansvaret for skader forårsaget ved brugen af Løsøret Lejer.
Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af Løsøret. Udlejer er endvidere ikke
ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved Løsøret.
Lovvalg og værneting
Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt, skal
afgøres ved de almindelige domstole.

