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LEJEBETINGELSER FOR LIFT 

Lejemålet regnes fra den dag, materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til 

vor adresse, begge dage medregnet.  

Den aftalte daglige lejeafgift forudsætter, at materiellet ikke benyttes udover 8 timer dagligt. For yderligere 

afbenyttelse debiteres ekstra fuld daglig lejeafgíft pr. påbegyndt 8 timer med mindre andet er aftalt. 

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

Transport forsikring skal dækkes af lejeren, hvis transporten ikke foretages af Rødvig skibs- og bådebyggeri 

A/S egne køretøjer. 

I lejeafgiften er ikke indbefattet brændstof, betjening osv. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som 

brændstof at benytte autodieselolie. Af smøreolie til dieselmotor og køleolie til kompressorenhed må kun 

benyttes de af os opgivne olietyper. Lejeren forpligter sig desuden til, hver dag at tjekke motorolie og vand 

på batterierne.  

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

forhold til os som til tredjemand. Brandskade og anden beskadigelse af hvilken som helst årsag skal derfor 

erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres af vores værksted eller et værksted anvist af os.  

Efter materiellets aflevering på vores adresse finder eftersyn sted og eventuelle reparationer/rengøring 

debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. ”liggedag”. 

Vi påtager os intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art 

herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode lejemålet varer. 

Det påhviler lejeren at sørge for at materiellet er kaskoforsikret under hele lejeperioden (forsikring kan 

tegnes hos os). 

Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i 

besiddelse af dette om fornødent ved fogedens hjælp.  

Priser 

Udlejningspris pr. dag    kr. 1250,00 

Transport frem og tilbage     kr. 1200,00 

Transport lokalt    kr.   600,00 

Transport på Rødvig Havn    Gratis 

Forsikring pr. dag 5,5% af listeprisen – dvs. pr. dag  kr.     68,75 

Selvrisiko 

Lejeren hæfter for selvrisiko ved skader med 15000 dkr. pr. skade 

Forsikringspræmie andrager 5,50 % af listeprisen og placeres særskilt på fakturaen. Transportpris er pr. lift 

og dækker en afstand af max. 75 km. fra Rødvig Stevns. Transport udover de 75 km vil der kunne gives 

tilbud på. 

Alle tvistigheder i forbindelse med nærværende aftale herunder tvistigheder om aftalens forståelse afgøres 

endeligt af en voldgiftsret bestående af en opmand udpeget af præsidenten for Sø- og Handelsretten i 

København samt 2 af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København udpegede sagkyndige 

voldgiftsmænd. Voldgiftsretten  fastsætter selv sin kompentence og afgør alle spørgsmål angående 

proceduren herunder spørgsmålet om omkostninger og disses fordeling 

Den part der ønsker en voldgiftssag ført, retter henvendelse herom til præsidenten for Sø- og Handelsretten i 

København og giver samtidig den anden part meddelelse herom ved anbefalet brev. 

Ret til prisændringer forbeholdes. Alle priser er ekskl. moms. 
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