Blanka Udlejning
CVR 32923909

Vilkår
Anvendelsesområde

Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der
indgås mellem Blanka Udlejning og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales.
Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende udlejning af
udstyr.
Udstyrets omfang og pris

De anførte priser tillægges moms med den til enhver tid gældende sats.
Afhentning/aflevering af udstyr

Udstyret afhentes og afleveres på Polensgade 52 2300 København S med mindre andet er
aftalt.
Udstyret kan afhentes/afleveres mellem 818 alle ugens dage. Aflevering udenfor dette
tidsrum kan aftales.
Ved afhentning af udstyr skal billedlegitimation (Pas/kørekort) forevises på forlangende.
Lejeperiode

Lejeperioden aftales i forbindelse med Blanka Udlejnings bekræftelse af ordren og løber fra
kl. 08.00 den første dag i lejeperioden.
Der er mulighed for forlængelse af lejeperioden. Dette aftales skriftligt med Blanka Udlejning.
Betaling

Med mindre andet er aftalt, betales lejen for hele lejeperioden forud, senest samtidig med
kundens afhentning af udstyret.
Ved forsinket returnering af udstyret betales leje, indtil udstyret modtages retur hos Blanka
Udlejning. Det betragtes som forsinket returnering, såfremt udstyret returneres senere end
kl. 08.00 dagen efter lejeperiodens udløb.
I det omfang, lejen ikke betales ved lejeperiodens start, skal betaling ske senest 10 dage
efter fakturadato.

Afbestilling

Hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen, skal kunden ikke betale for leje af udstyret
ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start.
Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris i hele
lejeperioden.
Brug af udstyr

Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt.
Udstyret må ikke anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem
påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.)
Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på
udstyret. Kunden kan ikke kræve udgifter til servicering, reparation etc. af udstyret, som er
udført af kunden uden forudgående aftale med Blanka Udlejning, refunderet af Blanka
Udlejning.
Udstyrets stand

Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks
orientere Blanka Udlejning om eventuelle synlige mangler ved udstyret. Afhentes udstyret
udenfor Blanka Udlejnings åbningstid, kan kunden oplyse om mangler på en seddel, der
findes i slusesystemet. Ved udlejning af undervandshuse er det særlig væsentligt, at kunden
tjekker at udstyret er tæt.
Udstyret skal returneres til Blanka Udlejning rengjort og i samme stand som det blev
udleveret i.
Risiko og forsikring

Kunden har risikoen for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Blanka
Udlejning. Risikoen omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse eller undergang og
tyveri af udstyret.
Kunden skal selv sørge for at forsikre udstyret. Ved beskadigelse af udstyret og tyveri, er
kunden erstatningspligtig.

Dato: __________

Underskrift: ___________________________

