Leiekontrakt tilhenger
Leietaker
Fullt navn (skriv tydelig):

Tlf:

Førerkortnummer: (pkt. 5)

Sjekkliste for tilhenger (fylles ut av Byggoutlet):
Markèr kontrollen. Ved avvik, før opp avviket under “merknad”
Betegnelse

Kontrollert (x)

Merknad

Lys:
Bremser:
Sidelemmer:
Dekk/hjul:
Nesehjul:
Annet:

→

Tilhengeren leies ut fra dato ____/____ kl. ____:____
Tilhengeren skal leveres i dag, kl. ____:____
fri for søppel, varer og andre gjenstander.
Leietager
Jeg, leietakeren, bekrefter herved at jeg har lest igjennom utleiebetingelsene (se bakside) samt gått igjennom
og godkjent sjekklisten. Jeg har gyldig førerkort (BE) og er inneforstått med med reglene for erstatning av
tapt / skadet utstyr og Norske forskrifter for kjøring med tilhenger.

Underskrift:_____________________________________________
Byggoutlet AS
Underskrift:_____________________________________________

Byggoutlet AS
Tlf: +47 941 37 567

Betingelser for utleie
Utlevering
Tilhengeren blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker. Eventuelle mangler/feil blir notert i
samarbeid mellom leietaker/utleier, og signert av begge parter. Leietaker må være fylt 18 år for at
leiekontrakt skal være gyldig.
Innlevering
Enheten skal returneres i rengjort tilstand. Rengjøring av hengeren vil bli fakturert leietaker med 150,ink. mva. om dette ikke er utført ved innlevering.
Skader og forsikring
Alle feil, skader og mangler som ikke er definert i sjekklisten, samt taksering der utleier finner dette
nødvendig utført på grunn av skadens omfang, belastes leietaker i sin helhet og i etterkant. Leietaker har
ansvaret for at tilhengeren er godt ivaretatt og ikke utsatt for potensielle tyverier, hærverk eller uforsvarlig
kjøring/bruk som medfører skade på tilhengeren. Ved tyveri eller større skade der erstatningsansvaret
overstiger egenandelen vil leietaker bli belastet med egenandel på enheten. Egenandelen er på kr.
4.000,- ink. mva.
Fremleie
Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen
rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende) over utstyret.
Ansvarsbegrensning
Byggoutlet kan ikke stilles til ansvar for skader som følge av feil bruk eller uforsiktig handling fra leietaker
som medfører materielle- og/eller personskader som følge av feil bruk av tilhengeren. Byggoutlet er
heller ikke ansvarlig for gjensatte varer og produkter som følge av utleie.
Betalingsbetingelser
Om ikke annet er avtalt, betales avtalt leieforhold når tilhengeren returneres.

For sen tilbakelevering av tilhengeren med tilbehør / ukomplett retur eller
uten avtale om forlengelse av leieperioden vil ubetinget bli fakturert leietaker
med til en hver tid gjeldende timepris på tilhengeren.

Byggoutlet AS
Tlf: +47 941 37 567

