Lejebetingelser (tillæg til handelsbetingelser)
1. Alle priser er udlejnings priser, gældende for henholdsvis 1 mdr. eller 3 mdr. inkl. Moms og levering til
nærmeste GLS Pakkeshop.
2. Reservtion er først gældende ved modtagelse af ordrebekræftelse fra Vandreshoppen.dk. Der kan
betales med bankoverførelse, Dankort / Visa dankort og Mastercard. Se handelsbetingelser for yderligere
information om betalingsbetingelser.
3. Der betales altid et depositum, op til 1.000 kr., deponeres indtil tilbagelevering.
4. Lejer har ansvaret for al hærværk, tyveri samt overbelastning af det lejede og er indforstået med at være
erstatningsansvarlig overfor udlejer. Det er alene lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler
ved levering.
5. Der tages et gebyr på kr. 500 for rengøring, såfremt udstyret ikke leveres tilbage i samme stand som ved
udlevering. F.eks. Nedpakkes en genstand i våd/fugtig/beskidt tilstand, tages et gebyr på kr. 500, da
genstanden herefter skal rengøres, hvis råd og mug skal undgås. Genstanden skal afleveres i samme stand
som ved modtagelse. De almindelig erstatningsretlige regler vil være gældende.
6. Lejeperioden løber fra næstkommende hverdag hvor lejegenstanden ligger klar til afhentning i en
pakkeshop. Levering sker indenfor 10 dage efter bestilling til nærmeste GLS Pakkeshop. Levering er
inkluderet i lejeprisen.
7. I forbindelse med opstilling og brug af grej kan der aldrig rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på
græs, fliser, gulve, døre og dørkarme, m.v.
8. Det lejede benyttes af Deres gæster på eget ansvar. Udlejer har grejet erhvervsansvar og
produktforsikret.
9. Hvis der er yderligere instruktion ved udlevering, er det lejers ansvar, at disse bliver overholdt.
10. Det lejede vil altid være en brugt genstand ved levering og skal leveres som sådan herefter.
11. Tilbagelevering skal ske indenfor 10 dage efter lejeperiodens udløb. Ved brug af vores returlabel via
Vandreshoppen.dk, er returnering gratis. Det er lejers ansvar at det lejede er forsvarligt emballeret ved
forsendelsen.
12. Er der et problem med lejeaftalen, bedes du reklamere hurtigst muligt.
13. Der er 14 dages fortrydelsesret på aftalen gældende fra den dag, hvor aftalen er indgået.

