Lejebetingelser for RB Pølsevogn.
Forsikring.
Pølsevognen vil under transport være forsikret af ansvarsforsikring for lejers bil.
Mens pølsevognen er hos lejer, vil den være forsikret mod brand, tyveri og vandskade.
Der er dog en selvrisiko på 4500 kr på denne forsikring, som lejer må dække hvis
forsikringen skal dække en skade.
Inventar er ikke dækket for skader der sker som følge af fejlbetjening eller uheld. I dette
tilfælde henvises til næste afsnit : Det lejedes stand.
Det lejedes stand.
Det lejede udleveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand.
Ved manglende rengøring eller ved beskadiget materiel rengøres/repareres for lejers regning.
Ved manglende materiel, erstattes dette af lejer.
Udlejer forbeholder sig ret til at bruge max 48 timer til gennemgå vogn og materiel for fejl og
mangler efter aflevering.
Reklamation.
Reklamationer skal rettes til udlejer før materiellet tages i brug.
Efterfølgende reklamation anerkendes ikke, såfremt fejl eller mangler kunne være konstateret inden
ibrugtagning.
Fremleje.
Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden udlejers forudgående skriftlige accept.
Lejeperiode.
Lejeprisen er for 1 brugsdag, med afhentning tidligst aftenen før lejedagen, og aflevering senest
formiddagen efter lejedagen. Andre aftaler vedr afhentning og aflevering er mulige, men skal være
aftalt inden vognen afhentes.
Betaling.
Lejebeløb betales kontant ved afhentning, med mindre andet er aftalt.
Depositum kr 1000 , betales også ved afhentning.
Ved afhentning skal billed-id (pas/ kørekort) kunne fremvises.
Elektriske artikler.
Det er forbudt at foretage nogen form for ændringer eller reparationer i
vores materiel.
Priser.
Følgende priser er gældende:
Leje 1 dag: 900 kr
Leje 2 dage: 1300 kr
Leje weekend: Afhentet torsdag aften og Aflevering mandag formiddag: 1500 kr
Andre lejeperioder er mulige, også langtidsleje.

RB Pølsevogn
Rue Mark 9
DK 5900 Rudkøbing
Tlf: 62511931

LEJEKONTRAKT.
Hermed aftales udleje af 1 stk pølsevogn incl inventar.
Lejebetingelser fremgår af vedlagte dokument ”Lejebetingelser for RB pølsevogn”

Lejeperiode: Afhentes _________________

Afleveres ____________________

Lejers cpr nummer: ___________________

Registreringsnummer på bil som afhenter : _______________________

__________________________________
Udlejers underskrift
RB Pølsevogn

________________________________
Lejers underskrift

I tilfælde af problemer med det lejede materiel kan RB Pølsevogn kontaktes på
følgende tlf nr: Finn 29 44 79 17
Inventarliste : Altid 1 køleskab, 1 fryseboks og 1 forsænket pølsekoger.
1 dobbelt pølserister - ....
1 båndrister
- ....
1 toastrister
- ....
1 løs pølsekoger - ....
2 Friturekogere
- ....
1 kaffemaskine - ....
..... stk. 25 m kabler EEC stik.
Kr. ....................... kan indsættes på konto 0860 0001093665 inden 5 dage
Eller MobilePay 82021

