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Dansk Skovservice - Lejebetingelser  

  

1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vor adresse, til og med den dag det bringes tilbage til 

vor adresse, begge dage medregnet.  

2. Lejemålet gælder ab vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og 

tilbage.   

3. Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel og dets betjening, såvel 

i forhold til os som til trediemand. Brandskade og anden beskadigelse af en hvilken som helst årsag skal 

derfor erstattes af lejeren.   

4. Ved det lejede materiels tilbagelevering foretages eftersyn - og eventuelle reparationer eller rengøring 

foretages af udlejer. Omkostningerne herved betales af lejer, ud over den aftalte lejeafgift. 

Reparationsdage beregnes som udlejningsdage. Enhver transport betales af lejer.  

5. På lejemålet ydes der ingen kredit, dog for os bekendte 10 dage fra fakturadato.  

6. Udlejeren har til en hver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at 

sætte sig i besiddelse af dette.  

7. Det lejede materiel må ikke fjernes fra det arbejdsområde, det er lejet til uden udlejers skriftlige 

samtykke.  

8. Lejer må ikke fremleje eller udlåne det lejede materiel eller dele deraf.  

9. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.  

10. Den tid der anvendes til opstilling, nedtagning, montering etc. betales særskilt efter gældende 

timelønssatser eller i henhold til gældende tilbud. 

11. Afmelding/flytning af bestilt opgave skal ske minimum 6 hverdage før vejafspærringen skulle være 
opsat, afmelding/flytning efter dette tidspunkt, afregnes til flg. procentsatser 

• Afmelding 6-4 hverdage før:  20% 
o skal dække myndighedsbehandling og opsætning af informationstavler  

• Afmelding 3 hverdage - 48t før:  50% 
o skal dække myndighedsbehandling, opsætning af informationstavler, klargøring, 

overnatning, tillæg for aflyste opgaver til mandskab etc.  

• Afmelding  24-48t før:  75% 

o skal dække myndighedsbehandling, opsætning af informationstavler, klargøring, 
overnatning, særtillæg for aflyst opgaver til mandskab etc  

• Afmelding  0-24t før:  100% 
o skal dække hele setuppet, da alt materiel og mandskab er sat af til opgaven og 

forventelig er på stedet. 
 

 


