Betingelser Udlejning - Januar 2017
Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Diskotekerne.dk ApS. Ændringer i betingelserne kan ske
uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser som er gældende også selv om
lejeperioden ligger efter indførslen af de nye betingelser. I betingelserne henvises til
personen/institutionen/firmaet, som ”lejer”.
§ 1. Legitimation.
Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal
være fyldt 18 år. Udstyret bliver ikke udleveret hvis legitimation ikke kan forevises.
§ 2. Anvendelse.
Stk. 1.: Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren. Fremleje til tredjemand må kun ske med skriftlig godkendelse af
Diskotekerne.dk ApS.
Stk. 2.: Det lejede udstyr må ikke uden Diskotekerne.dk ApS skriftlige godkendelse, medtages til udlandet.
Stk. 3.: Det lejede udstyr, må ikke uden skriftlig accept anvendes udendørs. Her menes under åben himmel,
overdækning, telt eller ligene uden det skriftligt er godkendt af Diskotekerne.dk ApS. Alt udstyr skal sikres mod
vejrforhold; regn, sne, vind mm. Diskotekerne.dk ApS forbeholder sig til, til hver en tid at underkende lejes tiltag
herimod.
Stk. 4.: Det forventes at lejer har et hvis kendskab til det lejede udstyr, hvordan det tilsluttes/monteres og
benyttes, Diskotekerne.dk ApS yder ikke support medmindre der betaler herfor. Er lejer i tvivl om tilslutning
mm., spørg da gerne før afgang fra Diskotekerne.dk ApS forretning/lager. Lejer instrueres i opsætning og
tilslutning af det leje udstyr ved afhentning eller levering af udstyret.
Stk. 5.: Dimensioner af forsyningskabler samt øvrige installationer
stærkstrømsbekendtgørelsen. Der skal være aktiv jord tilsluttet alt udstyr.
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Stk. 6.: Alt udstyr der fastmonteres på stativ, rig eller andet ophæng skal monteres med en sikkerhedswire.
§ 3. Afhentning.
Afhentning af udstyr skal ske i åbnings tiden, mandag og fredag, begge dage mellem 9:00 og 17:00 på
Diskotekerne.dk ApS lager/forretning. Tirsdag til torsdag samt lørdag og søndag er kun åben efter aftale.
Stk. 1: Det lejede udstyr skal afhentes af lejer. Det er afhentende person/ lejer der hæfter 100 % for det
afhentede udstyr.
Stk. 2: Diskotekerne.dk ApS har klargjort udstyret før afhentning og har fundet det i funktionelt stand. Det er
lejer der skal påpege evt. forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler på udstyret før det forlader Diskotekerne.dk
ApS forretning/lager.
Stk. 3.: Det er lejers ansvar, at sikre sig, at eget og 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr fra
Diskotekerne.dk ApS. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke Diskotekerne.dk ApS men vores personale
hjælper gerne i det omfang det er muligt.
§ 4. Aflevering.
Stk. 1.: Det forventes at lejer har vist omsorg om det lejede udstyr og informere Diskotekerne.dk ApS hvis der er
påført skade eller anden væsentlig information omkring udstyret.
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Stk. 2.: Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale i vores åbningstid. Hvis udstyret ikke er
returneret til vor lager/forretning til den aftale retur dag/tid, udløser dette ekstra leje. Der pålægges dagsleje pr.
påbegyndt dag så længe udstyret ikke er afleveret gældende fra afleveringsdagen.
Stk. 3.: Afleveres udstyret ikke til tiden pålægges lejer ligesom lejer pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens
§ 293 (Brugstyveri).
Stk. 4.: Tilbagelevering af det lejede udstyr, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale
med Diskotekerne.dk ApS, ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet.
Stk. 5.: Ved aflevering af kabler, skal de oprulles korrekt. Der opkræves kr. 5 inkl. moms., pr. forkert oprullet
kabel. Er lejer i tvivl om hvordan et kabel skal oprulles, er det lejers ansvar at få det demonstreret, ved
afhentning af det lejede udstyr. Oprulningsmåden kan evt. ses på de udleveret kabler før de tages i brug.
Stk. 6.: Ved anvendelse af tape på kabel eller på andet udstyr skal dette fjernes før aflevering. Der må kun bruges
godkendt Gaffa tape og ikke alm. pakketape så som brun og klar tape.
Stk. 7.: Afleveres kabler eller udstyr retur med tape eller andre genstande faktureres lejer kr. 450,- kr. pr.
påbegyndt time det tager at ”rense” udstyret. Ligeledes faktureres lejer hvis udstyret er blevet støvet eller på
anden måde blevet beskidt under udlejningen.
§ 5. Transport.
Diskotekerne.dk ApS forbeholder sig ret til at godkende transporten, og kan tilbageholde udstyret hvis denne
ikke findes i forsvarlig stand. Åbne trailere, cykel og knallert/motorcykel godkendes ikke.
§ 6. Lejeperiode.
Stk. 1.: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra
Diskotekerne.dk ApS forretning/lager, og til rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste
lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader Diskotekerne.dk ApS, regnes som første lejedag.
Tilbageleveringsdagen regnes ikke som en lejedag så længe udstyret er afleveret til aftalt tid og dag. Hvis
udstyret ikke er returneret til vores forretning/lager ifølge aftalt tid udløser det ifølge §4. Stk.2. leje end til at
udstyret er retur. Udstyr kan ikke indleveres uden for normal åbningstid, søndag eller helligdage med mindre det
skriftligt andet er aftalt med Diskotekerne.dk ApS. En udlejning afhentet fredag returneres mandag. Lejer
perioden udløser da kun 1 dags leje, da lørdag og søndag er lukket.
Stk. 2.: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Diskotekerne.dk ApS berettiget til uden varsel,
at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved
udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos
lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
Stk. 3.: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales.
Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.
§ 7. Bestilling.
Stk. 1.: Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, aftale med Diskotekerne.dk ApS
personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt og ex.
Stk. 2.: Forudbestilling af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.
Stk. 3.: Diskotekerne.dk ApS er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet,
af tilsvarene type. Lejer kan på intet tidspunkt annullere lejekontrakten grundet ombytning af udstyr fra
Diskotekerne.dk ApS side så længe det erstattede udstyr har samme eller bedre funktion/effekt.
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§ 8. Afbestilling.
Stk. 1.: Al afbestilling skal ske skriftligt.
Stk. 2.: Afbestilling af lejet udstyr skal ske inden 14 hverdag inden 1. lejedag, dog 5 dage ved online bestillinger.
Ved afbestilling senere end 14 dage (5 dage ved online bestillinger) før 1. lejedag debiteres 50 % af lejebeløbet,
dog mindst kr. 250,- inkl. moms. Afbestilles der senere end 5 dage før første udlejningsdag debiteres det fulde
beløb for lejeperioden. Udlejninger under kr. 250,- inkl. moms., debiteres det fulde beløb ved afbestilling.
Stk. 3.: Så frem det bestilte udstyr ikke afbestilles og/eller ikke afhentes debiteres lejeren det fulde beløb.
§ 9. Priser.
Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Diskotekerne.dk ApS fastsatte priser. De nævnte priser i
lejekontrakten er beregnet ud fra direkte afhentning fra forretningen/lageret. Leje prisen indbefatter ikke
læsning og losning af biler mm. Bemærk at der tillægges forsikringsafgift på alle udlejninger på 7 % af lejebeløbet
så frem intet andet er aftalt. Der tillægges ikke forsikringsafgift på online ordre.
§ 10. Betaling.
Stk. 1.: For bestillinger over kr. 2500,- inkl. moms., betales 50 % af lejebeløbet ved ordrebekræftelsen med
mindre andet skriftligt er aftalt. Betalingen af dellejebeløbet skal ske senest 14 hverdage før første lejedag. Sker
dette ikke forbeholder Diskotekerne.dk ApS sig ret til ikke at kunne levere det bestilte udstyr og lejekontrakten
ophører.
Stk. 2.: For bestillinger under kr. 2500,- inkl. moms., betales lejen ved afhentning af udstyret.
Stk. 3.: Det fulde lejebeløb ifølge § 10. Stk. 2 eller restlejen ifølge § 10. Stk. 1, betales ved afhentning af udstyret.
Anden aftale kan arrangeres, dog skal dette altid ske skriftligt med Diskotekerne.dk ApS.
Stk. 4.: For firmaer og/eller institutioner der betaler via EAN-nummer gælder det at det fulde lejebeløb skal være
til rådighed på Diskotekerne.dk ApS konto på afhentningsdagen.
Stk. 5.: Der kan betales kontant, bank overførsel og dankort. Eftersendelse af faktura kræver kontoaftale med
Diskotekerne.dk ApS.
Stk. 6.: Betaling Netto 8 dage for konto kunder.
Stk. 7.: Online bookinger der betales med Dankort hæves beløbet først på første lejedag.
§ 11. Forsikring.
Lejer kan tegne forsikring for det lejede udstyr via Diskotekerne.dk ApS forsikringsselskab, til den af
Diskotekerne.dk ApS fastsatte præmie.
Stk.1. Har lejer tegnet forsikring via Diskotekerne.dk ApS dækker denne udefra kommende skader,
transportskader, hærværk. Forsikringen dækker ikke tyveri eller bortkomst. Forsikringsdækningen gælder kun i
den oprindelige aftalte lejeperioden. Eventuelle skader skal anmeldes til Diskotekerne.dk ApS. Tyveri og
hærværk skal tillige anmeldes til politiet.
Stk.2.: Forsikringsafgiften udgør 8% af det lejet udstyrs vejl. udlejningspris, dog min kr. 200,- inkl. moms.
Stk. 3.: Der er en selvrisiko for lejer på kr. 5.000,- pr. skadestilfælde.
Stk. 4.: Der gives ikke rabat på forsikringsafgiften.
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Stk.5.: Det skal fremgå af lejekontrakten eller skriftligt meddelt af Diskotekerne.dk ApS at udstyret er forsikret.
Udstyret er ikke automatisk forsikret hvis det ikke tydeligt fremgår.
Stk.6.: Diskotekerne.dk ApS kan til enhver tid nægte at tegne forsikring til lejer på det lejede udstyr.
§ 12. Skader.
Diskotekerne.dk ApS er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Lejer er ansvarlig for skader,
som ikke er dækket af forsikringen, bl.a.:
a) Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag.
b) Glemt, tabt, stjålet, forlagt eller anden bortkomst.
d) Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af lejer til det lejedes vejledende udsalgspris.
e) Selvrisiko på kr. 5.000,- pr. skadestilfælde.
§ 13. Forbehold og ændringer.
Diskotekerne.dk ApS tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder sygdom og
andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
§ 14. Ændringer eller reparation af udstyr.
Stk. 1: Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr, uden særlig skriftlig tilladelse fra
Diskotekerne.dk ApS. Herunder gælder afmontering af g-krog/clamps på effekter mm. Lejer debiteres kr. 50,- +
moms for hver afmonteret g-krog/clamp.
Stk. 2: Udskiftede lamper/pære, samt medleverede reservelamper/pære, skal returneres. Manglende
lamper/pære debiteres til Diskotekerne.dk ApS dagspris.
§ 15. Udstyr.
Alt udstyr tilhører Diskotekerne.dk ApS og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres
til udlandet uden særskilt tilladelse fra Diskotekerne.dk ApS.
§ 16. Kontakt.
Har De, mod forventning, problemer med det lejede udstyr, så ring til os på vores vagt telefon nr.: 7020 3058.
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