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Lejebetingelser (oktober 2020)  
 
Trustus Rentals ApS lejebetingelser 
 
Retsforholdet mellem køber/lejer og Trustus Rentals ApS bedømmes efter gældende dansk ret med 
nedenstående ændringer, og eventuelle tvister behandles ved retten i Horsens: 
 
 
Prisfastsættelse 
 
Alle priser opgives eksklusiv moms og øvrige afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers 
bortfalder de. Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er anført.  
 
Prisen er vores dagspris fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse med forbehold for udsving i 
offentlige skatter og afgifter. Afregning skal ske umiddelbart efter lejekontraktens afslutning eller til de i 
lejekontrakten gældende terminer medmindre andet er skriftligt aftalt.  
 
 
Reklamation  
 
Reklamationer skal ske straks efter modtagelsen/ opstilling af scenen, ellers bortfalder reklamationsretten.  
 
Følgende udvidede force majeure fritager Trustus Rentals ApS fra forsinkelses- og leveringsansvar: Krig, 
brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, epidemier samt øvrige 
omstændigheder, der påvirker Trustus Rentals ApS’s ydelse, og som Trustus Rentals ApS ikke forudså eller 
burde have forudset.  
 
 
Sikring af udstyr 
 
Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede.  
Trustus Rentals ApS har tegnet forsikring af det lejede i udlejningsperioden, men forsikringen dækker ikke 
tyveri. Dette betyder dog ikke, at lejers ansvar og forpligtigelser begrænses herved. Dog kan lejer kun gøres 
ansvarlig, for eventuelle forsikringsdækkede skader af det lejede, såfremt lejer har udvist grov uagtsomhed.  
 
Lejer er forpligtet til at sikre anlægget mod tyveri.  
 
Eventuelle skader skal straks anmeldes til Trustus Rentals ApS. Tyveri og hærværk skal endvidere straks politi 
anmeldes.  
 
Selvrisiko på udstyr er p.t. EUR 1500,-. Selvrisiko betales af lejer. Alle maskiner der stilles Trustus Rentals ApS 
til rådighed, både med og uden chauffør, skal være behørigt forsikret.  
 
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Trustus 
Rentals ApS. Trustus Rentals ApS kan, hvis skader som følge af reparationen kan henføres til grov 
uagtsomhed fra lejers side, ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede materiel. 
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Annullering af kontrakten 
 

Ved annullering af indgåede kontakter har Trustus Rentals ApS ret til at opkræve følgende:  
 
180 dage før første lejedag - 35%, af den samlede kontraktsum  
180 – 30 dage før første lejedag - 65%, af den samlede kontraktsum  
29 – 1 dage før første lejedag - 100%, af den samlede kontraktsum 
  
En sådan annullering skal ske skriftligt.  
 
 
Hands m.v. 
 
Såfremt evt. aftalte hjælpere ikke er til stede, erlægges et beløb, der p.t. udgør DKK 2.500 + moms per 
manglende hjælper per dag. 
  
Lejer afholder alle omkostninger i forbindelse med evt. forsinkelser.  
 
Reserveret udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. Trustus Rentals ApS 
forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion.  
 
Ved for sen aflevering af udstyr har Trustus Rentals ApS ret til at kræve ekstra betaling samt få dækket de 
omkostninger, Trustus Rentals ApS måtte have haft ved anden lejeaftale.  
 
Undlader lejer at aflevere udstyret tilbage til aftalt tid, medfører dette ubetinget erstatningsansvar, ligesom 
lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). 


