Lejebetingelser - version: OCT 2018
1. Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af udlejeren, fastsatte priser. Den tid,
udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været
borte fra udlejers forretning og rådighed efter leje aftalen. Minimum lejeperiode er 3
dage. Lejedage betragtes altid som Kalenderdage. Den dag udstyret forlader forretningen
betragtes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en
lejedag.
2. Udlejning sker fra Carl Stahl A/S adresse medmindre andet er aftalt. Transport, opstilling og
afhentning afregnes særskilt.
3. Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret, samt
evt. at se gyldig legitimation.
4. Lejen afregnes efter modtagelse, gennemgang og afprøvning af udstyret. Ved længere
lejemål tillige månedsvis bagud.
5. Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig samtykke med Carl
Stahl A/S
6. Forud reservation af udstyr foretages med forbehold for rettidig tilbagelevering fra
tidligere lejer. Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret
udstyr med andet med samme funktioner.
7. Før udlevering bliver alt udstyr kontrolleret og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl,
tab og andre udgifter som opstår i forbindelse med, eller som følge af funktionsfejl.
8. De udleverede udstyr skal afleveres i samme stand som ved levering.
9. Ansvar: Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr samt for
overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for
skader og tab påført lejer selv, Carl Stahl A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller
mangler fra Carl Stahls side. Carl Stahl A/S kan under ingen omstændigheder gøres
erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller
følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Såfremt
Carl Stahl A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde
Carl Stahl A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til
nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Carl Stahl A/S.
10. Forsikring.
I tilfælde af anden skade/person skade/ulykke er det lejers egen forsikring der skal dække
evt. omkostninger. Det lejede udstyr er forsikret af Carl Stahl A/S produktansvarsforsikring.
11. Ved udførsel af landet skal lejer selv sørge for forsikring af udstyret, medmindre andet er
forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel, ret til at se gyldig
forsikringspolice.
12. Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at
udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

13. Såfremt lejer misligholder lejekontrakten, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til
aftalt tidspunkt, er udlejer berettiget til uden varsel at lade det lejede afhente for lejers
regning. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer,
konkurs eller anden betalingsstandsning.
14. Ændringer i lejeperiode skal ske skriftlig og med Carl Stahl A/S samtykke. Minimum
Lejeperiode, svarende til 3 lejedage beregnes altid, selvom lejeperioden måtte være
mindre end 3 dage.
15. Ved afbestilling senere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 50% af
bruttolejebeløbet, med mindre andet er forudgående aftalt. Ved skaffevarer debiteres det
fulde beløb.
16. Carl Stahl A/S tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler,
herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
17. Værneting: Lejeforholdet er omfattet af dansk ret, og i tilfælde af tvist/civilt søgsmål
afgøres dette jævnfør CS almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

