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LEJEBETINGELSER FOR MATERIEL OG TRAILERE
1.

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler og de i vor prisliste angivne priser og retningslinjer
anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med JBC udlejning.

2.

Lejemålet regnes fra og med den dag, materiellet forlader vores adresse, til og med den dag, materiellet tilbageleveres på
vores adresse. I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering. Såfremt dette ikke imødekommes, er
lejer erstatningsansvarlig overfor JBC udlejning (nyværdi). En udlejning gælder 24 timer medmindre andet er aftalt og
nedskrevet i overensstemmelse med JBC udlejning. Såfremt det lejede ikke afleveres til tiden opkræves yderligere en
dags leje pr. ekstra påbegyndt døgn der ikke tilbageleveres til tiden.

3.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes pr.
påbegyndt døgn og der udlejes minimum for et døgn ad gangen. For minigraver gælder en normal lejedag af 7½ time. For
mobilt badeværelse gælder en minimumsleje på 7 døgn og der er tvungen rengøringsafgift på 600 kr.

4.

Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand med fuld tank. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede
kontrakt at have undersøgt materiellet, hvis tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer påtager sig
herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse. Det være både maskinel og personskade. Lejer har ikke
ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte
vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. JBC udlejning bestræber sig dog på, efter
anmodning, at genlevere egnet materiel. Lejer bærer risikoen for skade, som måtte følge af ukorrekt eller ukyndig brug af
det lejede.

5.

Transportudgifter betales af lejeren. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening
samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet o. lign. og der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie og
benzin på det lejede materiel.

6.

Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter al materiellet er på vores
adresse, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt
bortkommet materiel erstattes af lejer til gældende dagspris, samt nødvendig rengøring, sandblæsning og maling betales
af lejeren. Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer eller ændringer af det lejede uden forudgående
samtykke fra JBC udlejning.

7.

Materiellet forbliver JBC udlejnings ejendom og JBC har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. Materiellet
må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til JBC udlejning og der må ikke foretages fremleje eller udlån til
andre uden skriftlig aftale med JBC udlejning.

8.

Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af JBC udlejning eller afleveret på
vores adresse, samt under hele lejemålet, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening.
Enhver beskadigelse af det lejede uanset årsag samt tyveri skal erstattes af lejeren. Lejeren hæfter selv for forsikring der
dækker materiellet. Enhver skade skal straks anmeldes til JBC udlejning. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal
tillige anmeldes til politiet. Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den enhver tid gældende lov
om produktansvar. Lejer er forpligtiget til at holde JBC udlejning skadesløs i det omfang JBC udlejning bliver pålagt
erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som JBC udlejning ikke kan gøres ansvarlig for.

9.

Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer. Misligholdelse
af enhver art berettiger JBC udlejning til, uden yderligere varsel at afhente det lejede materiel for lejers regning.

10. Ved leje af maskine med fører bærer lejer alene det fulde ansvar for at indsamle rør og ledningsinformationer, hverken
JBC udlejning eller føreren kan derfor drages til ansvar for rør og ledningsskader forsaget ved grave arbejde.
11. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
12. I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i Hillerød.
Der tages forbehold mod trykfejl og prisændringer.
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