
Lejevilkår for udlejning af udstyr: 
  

Brug af udstyr: Udstyr må kun bruges af lejer. Udstyr skal yderligere beskyttes ved risiko 

for skade. Der må ikke ændres eller modificeres på udstyret. Udstyr må ikke bruges 

udendørs (gælder ikke stativ, højttalere og mikrofon) ellers skal resten være beskyttet med 

regn indendørs eller i telt. 

Forsikring og ansvar: Lejer har alt ansvar for udlejet udstyr under hele lejeperioden (hvis 

ikke andet er aftalt). Udstyret er kun dækket af forsikring ved teknisk eller mekanisk fejl som 

ikke er påført udstyret under udlejningsperioden. Ved skade eller fejl skal Jossound straks 

kontaktes. Forsikring eller vagt skal forefindes hvis udstyret skal befinde sig på en lokation 

hvor det ikke kan låses inde. Hvis der kun benyttes vagt har lejer fuld ansvar for at betale 

hvis udstyret bliver stjålet. Lejer skal selv have forsikring på de steder udstyret bliver 

opbevaret. Denne forsikring skal fremvises før lejeperiodes start. Lejer er ansvarlig for alle 

skader eller bortkost af udstyr, som udlejer ikke får dækket af udlejerens forsikring herunder. 

-Simpelt tyveri. 

-Glemt, bortkommet eller forlagt udstyr som ikke tilbageleveres inden lejekontrakts udløb. 

-Hærværk. 

Udlejer kan aldrig være ansvarlig for tabt drift eller anden form for indkomst forsaget af 

udlejet udstyr. 

Udlejer hæfter ikke for skade på ting eller personskade påført som skyld ved fejlbetjening af 

udstyr. Her henvises til brugs manualler eller general lovgivning. 

Opbevaring inden og efter brug er lejers ansvar. 

Brud eller misligholdelse på lejekontrakt og betaling: Er udstyr ikke tilbageleveret ved 

udlejningskontrakt udløb eller anden brud på lejekontrakt og betalingsbetingelser kan udlejer 

såfremt uden varsel afhente udlejet udstyr. Er udstyret ikke tilgængeligt eller væk vil udstyret 

bilve faktureret med genskaffelsesværdi, med en betalingsfrist på 12 dage. Ved manglende 

betaling eller tilbagelevering inden for 12 dage vil sagen gå i fogedretten.  
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__________________________   ____________________________ 

Udlejer       Lejer 

 

 

 

 

 

Jonas Buchholdt       Engvej 251 

Jossound        9440 Aabybro 
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