Thy Cablepark

Udlejningskontrakt

Vibedalvej 4
7700 Thisted

Udlejningskontrakt for auto trailer inkl. udstyr (SUP og kajak)
Dato

Udlejer

Lejer:

Dato

Thy Cablepark
Vibedalvej 4
7700 Thisted

Kundens navn
Kundens adresse,
By og postnummer
Telefon

Udlejningsperiode og betaling
Udlejningen starter den___________kl.___________ og slutter den___________kl.___________
Lejer har betalt følgende for perioden: ________________kr.
Fuld betaling skal ske forud i Cableparken eller via mobile pay: 80477.
Pris: 1 døgn = 800 kr. Inkl. veste
Weekend fra fredag kl. 12:00 til søndag kl. 17:00 = 1500 kr. Inkl. veste
Våddragt kan lejes for 50 kr. pr. prs.
Andre behov – kontakt os.

Indhold på trailere
Trailer 1: Der er 4 SUP og 4 kajakker (kan ændres hvis andre behov)
Trailer 2: 8 SUP (kan ændres hvis andre behov)

Udlejerens ansvar
Trailer er indregistreret og godkendt.

Generelle betingelser (alt det med småt)
Trailer og udstyr må kun anvendes af lejeren eller de i kontrakten navngivne personer.
Lejer er ansvarlig for trailer og udstyr.
Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller udstyr opstået i forbindelse med brugen af
det lejede.
Udlejeren er ikke erstatningsansvarlig for tab som er opstået i forbindelse med udlejningen.
Udlejeren er ikke ansvarlig for evt. driftstab, avancetab eller indirekte tab.
Det udlejede må ikke fremlejes eller lånes ud til andre.

Udlejningskontrakt Thy Cablepark, Vibedalvej 4, 7700 Thisted – www.thycablepark.dk

1

Udlejningskontrakt

Det udlejede skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand som ved
modtagelsen.
Lejemålet kan kun forlænges ved indgåelse af ny aftale.
Hvis lejer har beskadiget trailer og/eller udstyr, skal lejeren selv erstatte det ødelagte.
Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget udstyr uanset hændelsesforløbet
Udlejer er berettiget til at foretage nyt indkøb / erstatning af ødelagt udstyr eller foretage reparationer
af det ødelagte for lejers regning.
Udgifter for det lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.
Lejer må kan anvende trailer og udstyr i Danmark.
Selvrisiko ved total skade er 2500 kr. og betales af lejer ved skade under udlejning.

Lejerens ansvar
Vi vil så gerne have at du får en god oplevelse. Så hjælp dig selv med at hjælpe os, så undgår vi konflikter
ved aflevering.
Kontroller alt udstyr og tjek om traileren er helt i orden inden du kører afsted. Hvis der er nogle skader, så
sørg for det bliver dokumenteret inden afgang. Der kan selvfølgelig være små skader der ingen betydning
har.
Eksempler på ting du bør tjekke:
1) Fungerer blinklys?
2) Fungerer lygter?
3) Har traileren skader eller skrammer?
4) Har du lov til at køre med traileren?
5) Må din bil trække traileren?
Husk altid at medbringe bilens registreringsattest.
Ved leje af trailer 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.
Når du kører med trailer bør du sætte dig grundigt ind i regler og lovgivning vedrørende kørsel med
påhængsvogn.
Kontroller altid meget grundigt at alt er spændt rigtig godt fast inden afgang. Det er dit ansvar.
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