Udlejningsbetingelser hos JM Udlejning

!

•

Det lejede udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje må kun ske ved forudgående skriftlig
godkendelse af JM Udlejning.

•

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst af det lejede udstyr op
til 7.500 kr. i selvrisiko. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer. Tyveri og
hærværk skal tillige straks meldes til politiet.

•

Det er lejers ansvar at det lejede udstyr opbevares forsvarligt, samt returneres i samme
stand som det er modtaget ved lejeperiodens begyndelse. Såfremt lejer ikke opbevarer det
lejede udstyr forsvarligt, kan JM Udlejning uden varsel afhente de Lejede maskiner.

•

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af JM Udlejnings fastsatte priser. Hvis ikke
andet er angivet, er de nævnte priser beregnet på direkte levering og afhentning hos lejer.

•

JM Udlejning kan til enhver tid forlange foto-legitimation samt depositum ved udlejning.

•

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts - eller avancetab eller andet indirekte tab, der har med
det lejede udstyr at gøre.

•

JM Udlejning er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr.

•

Udlejer er berettiget til – mod forudgående varsel - at erstatte/udskifte reserveret udstyr
med andet udstyr med samme funktion.

•

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr, uden skriftlig
tilladelse fra udlejer.

•

Udlejet materiel skal ved returnering være i samme stand som modtaget. Udlejer
forbeholder sig ret til at rengøre for lejeres regning, såfremt det tilbageleverede udstyr ikke
lever op til normal rengjort standard.

•

Betalingsbetingelserne er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt eller angivet på kontrakten.
Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte
mangler.

•

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udlejet materiel er leveret hos lejer eller
afhentet af lejer, såfremt andet ikke er aftalt. Korteste lejeperiode er 1 dag og
tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som er angivet på kontrakten. Returneres
udstyret for sent, debiteres lejer for en den ekstra leje efter den enhver tid gældende
takster.
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