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Udlejningsbetingelser Maj 2016
Det lejede udstyr
Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Proshop Europe Rental (udlejer).
Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser.
Den tid, udstyret er reserveret, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret er reserveret og til rådighed fra udlejers lager, indtil
udstyret er afleveret, jvf pkt. 5.3
Første lejedag regnes fra det tidspunkt, udstyret er reserveret og til rådighed. Korteste lejeperiode er 1 dag. Tilbagelevering af det lejede
skal ske på tilbageleveringsdagen, hverdage inden kl. 11.00. Ved senere tilbagelevering debiteres lejer for ekstra ny lejeperiode.
Fornyelse af lejeperioden eller forlængelse heraf sker ved indgåelse af ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales.
Ved afbestilling senere end 60 dage før 1. lejedag, betales 50% af leje beløbet. Ved afbestilling senere end 45 dage før 1. lejedag eller
ved manglende afbestilling betales 100% af lejebeløbet.
Udlejer er berettiget til - uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

Misligholdelse af lejeaftalen
2.1 Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder,
såfremt lejer på anden vis misligholder kontrakten.
2.2 Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler der lejer omgående at
underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller anden myndigheder om udlejers ejendomsret til det lejede udstyr.
2.3 Manglende betaling betragtes som væsentlig mislighold af kontrakten, der herefter kan annulleres af udlejer. Lejer er i den forbindelse
ikke berettiget til refusion af indbetalte beløb.
Forsikringsforhold og ansvar
3.1 Forsikring på det lejede udstyr udgør 5% af fakturabeløbet, der dækker Brand, Tyveri, Hærværk samt Anden pludselig skade op til
1 million DKK pr. skade i bygninger. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på www.proshopeurope.com/betingelser
3.2 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, dette gælder tillige hændelige skader. Eventuelle skader
skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Ved tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er i konsekvens af ovennævnte, i forhold til udlejer,
erstatningsansvarlig for skader som udlejer ikke får dækket af forsikringen, herunder men ikke begrænset hertil, i tilfælde af:
Tyveri fra åben eller uaflåste bygninger/køretøjer og tyveri/hærværk af udstyr under åben himmel.
Glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst.
Forsætlig samt grov uagtsomhed.
Skade som følge af vindpåvirkning under 17,2 m/sek.
Selvrisiko på 10.000 dkk,- pr. skade.
Selvrisiko på 25.000,00 dkk pr. skade på 103” skærme.
3.3 Udlejer er i forbindelse med lejekontrakten uden ansvar for drifts og avance tab eller anden indirekte tab,
3.4 Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold,
som ligger uden for udlejers kontrol.
3.5 Transport arrangeret af lejer er for lejers risiko fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes.
Benyttelse af det udlejede
4.1 Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende
lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.
4.2 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.
4.3 Udskiftede lyskilder samt medleveret reserve lyskilder skal returneres. Manglende lyskilder faktureres til dagspris.
Afhentning og tilbagelevering
5.1 Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport sker i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise
anvendelse af konkrete transportmidler.
5.2 Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke, uden særlig aftale herom, berettige til nedsættelse af lejen.
5.3 Det lejede skal, med mindre andet udtrykkelig er aftalt tilbageleveres til samme adresse, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først
som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.
5.4 Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundig rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler
skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til
normal standard - herunder oprydning, oprulning af kabler, om pakning af kasser o. lign. Dette arbejde faktureres pr. påbegyndt time.
Betalingsbetingelser og gebyr
6.1 Ved korttidsleje, højst 3 dages leje, samt ved lejebeløb under 25.000 dkk ekskl. moms, betales forud - senest 7 dage før lejeperiodens
start.
6.2 Ved langtidsleje, over 3 dages leje, samt ved lejebeløb over 25.000 dkk ekskl. moms forudbetales 50% af det samlede lejebeløb 14
dage før lejeperiodens start. De resterende 50% betales 7 dage før lejeperiodens start.
6.3 Betalingsbetingelserne er netto kontant.
6.4 Ved enhver manglende betaling jf aftale pålægges 2% i rente pr påbegyndt måned efter forfaldsdato, samt gebyrer jf renteloven.
6.5 Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne betalinger til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.
6.6 Ved fakturering tillægges fakturasummen Administrations og Miljøgebyr på 1,5%
Retstvister.
7.1 Kontrakten er bindende.
7.2 Alle tvister, som udspringer af denne lejekontrakt kan efter udlejers valg anlægges ved de danske domstole.
Lejer har hermed læst og accepteret lejebetingelserne.
Dato:

Lejers navn & CVR nr.:

Underskrift:

Kontrakt / ordre nr:

___________

__________________________

_________________________

____________________________

