Udlejningsbetingelser
§1 Ansvar
1.

Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for den lejede hestetrailer.

2.

Såfremt en eller flere dele af den lejede hestetrailer beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette Langesø-Egnens
Rideklubs bestyrelse om dette.

3.

Lejer hæfter for betaling af selvrisikoen af alle skader, der pådrages hestetraileren i lejeperioden.

4.

Ved misligholdelse af hestetraileren, kan Langesø-Egnens Rideklub af lejer kræve det fulde beløb for udbedrelse af skaden.

§2 Lejeberettigede
1.

Leje kræver gyldigt medlemskab af Langesø-Egnens Rideklub.

§3 Afhentning
1.

Ved afhentning af hestetraileren udfyldes denne blanket, med navn på lejer og navn på hest(e).

2.

Lejeren erkender at hestetraileren modtages i god, rengjort og brugbar stand.

3.

Hestetraileren afhentes på følgende adresse: Espestok 120, 5210 Odense NV.

§4 Betaling
1.

Ved afhentning af nøglerne betales det fulde lejebeløb i bestyrelsens postkasse og vedlægges denne blanket.

2.

Skal hestetraileren ikke anvendes alligevel, skal hestetraileren afbestilles hurtigst muligt. Selvom hestetraileren afbestilles, skal det fulde
lejebeløb alligevel betales, medmindre der er en anden lejer der lejer den i den givne lejeperiode.

§5 Brug
1.

Hestetraileren må kun anvendes til transport af heste. Disse hestes ejer skal have gyldigt medlemskab af Langesø-Egnens Rideklub.

2.

Hestetraileren kan tidligst bookes 35 dage før første lejedag. Hestetraileren kan ved akut behov for transport til dyrlæge/dyrehospital lejes med
øjeblikkelig varsel.

3.

Den der booker hestetraileren først, har fortrinsret. Er der andre der også gerne vil leje hestetraileren i samme lejeperiode, skal disse og lejeren
internt aftale hvorvidt dette kan lade sig gøre.

4.

Lejer er til enhver tid selv ansvarlig for, at den anvendte bil lovligt kan trække traileren. I den forbindelse oplyses, at trailerens totalvægt ifølge
registreringsattesten er 2000 kg., lasteevnen er 1250 kg., og egenvægten er 750 kg.

§6 Aflevering
1.

Hestetraileren tilbageleveres i rengjort (fejet / evt. nedvasket) stand. Dvs. traileren skal være HELT tømt for halm, hø, spåner osv.

2.

Tilbageleveres hestetraileren ikke rettidigt, betales 200 kr. i leje pr. påbegyndt dag.

3.

Afleveres hestetraileren sådan, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren.

4.

Afleveres på følgende adresse: Espestok 120, 5210 Odense NV og parkeres på sædvanlig plads. Hestetraileren aflåses og nøglerne afleveres.

§7 Accept af vilkår
1.

Ved indgåelse af lejekontrakt accepteres ovenstående vilkår for ansvar, afhentning, brug, betaling og aflevering.

__________________
dato

___________________________
navn lejer

____________________
navn hest(e)

