
 

 
Lejekontrakt 
Kunde ______________________________ Dato: _______ 
Adresse ______________________________ 
Postnr. ______ 
By ____________________ 
Maskine/materiel:________________________________________Timetæller________ 

Periode: d.______________________________til d._____________________________ 

Pris kr._____________________________________ 

Depositum kr._____________________________ 

Tilbageleveres rengjort d.__________________________________ inden kl.08:00 
 
Generelle betingelser for leje af maskiner og materiel 
 
1. leje per døgn = maks. 8 driftstimer 
Maskiner og materiel må kun anvendes af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer. Udlejeren er ikke ansvarlig 
for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke 
erstatningsansvarlig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v., som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede 
materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab. 
 
2. Det udlejede må ikke fremlejes eller handles. Det udlejede skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid 
og i samme stand som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Lejer erklærer sig indforstået 
med, 
at udlejer, i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materialet 
gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning. 
 
3. Hvis lejer har beskadiget materiellet, skal udlejeren være berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum, 
indtil en opgørelse over reparations omkostninger foreligger, og herefter modregne disse omkostninger i 
depositummet. 
Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset hændelsesforløbet. 
 
4. Evt. udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende. 
 
Betaling. 
Ved betaling forud ved bankoverførsel eller med kontanter betaler lejer den samlede lejepris forud plus depositum. 
Ved betaling bagud betaler lejer den samlede lejepris ved bankoverførsel netto 8 dage ifølge faktura 
Vigtigt! Betalingsmåden skal aftales, når du indgår lejemålet. 
Husk altid at medbringe bilens registreringsattest, når du lejer trailer eller trailer lift. 
 
Forsikringsvilkår: 
Alle maskiner og materiel er forsikret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Lejers selvrisiko over for udlejer 
ved skade er 1.000,00 kr. pr. skade. 
Ved skade skal lejer udfylde skadeformular. 
 
Ved leje af trailer eller lift er det lejers ansvar, at trækkende køretøj er lovligt indregistreret til den lejede 
trailer, 
og at totalvægt for bil og trailer overholdes. 
Ligeledes skal du sikre dig, at bilen er lovmæssigt forsikret til kørsel med trailer. 
 
Gennemgået og læst den __________________________________________ 
 
Lejers underskrift._______________________________________________________________ 


