Lejekontrakt:
Camping-Specialisten.dk
Funder Dalgaardsvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 97125366, CVR: 34048541
Autocamper: Weinsberg - CaraSuite 650 MF
Lejer:
Navn:

____________________________________

Cpr..nr. _____________________________________

Adresse: _____________________________________

Mobil tlf.nr: ________________________________

Postnr/by: ____________________________________

E-mail : _____________________________________

Kontonr. tilbagebet. af depositum___________________________

Kørekortnr: _________________________________

Fører udover lejer:
2. fører:

________________________

Kørekortnr: _________________________________

Adresse:

______________________

Mobil tlf.nr. ________________________________

Postnr/by:

______________________

E-mail:

_________________________________

Lejeperiode:
Fra dato: ____/________2021

Fra kl.: 14.00 Km. ved udlevering: __________________

Til dato:

Senest kl. 14

____/________2021

Km. ved aflevering: __________________

Pris for hele lejeperiode kr._____________inkl. moms. + Depositum 5000,- Faktura fremsendes pr. mail. Depositum og lejesum indbetales for
at bekræfte reservationen. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.
Kørsel:
Fri kørsel de første 1500 km. Derefter 2,00 kr.pr.km.

Lejebetingelser
Lejer skal have gyldig kørekort B til personbil. I tilfælde af at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet
lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis.
Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.
Bord/stole medfølger, samt. div. Tilbehør i køkken jf. bilag. Sengelinned, håndklæder osv. medfølger ikke.
Forsikring:
Ansvars- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen.
Lejerens selvrisiko er DKK 6.000. Lejeren hæfter desuden fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der
skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af autocamperen.
Den almindelige ansvarsforsikring og kaskoforsikring dækker i lande i Europa, samt de lande med grøn kort ordning.
Har lejer planlagt at køre i følgende lande, skal det grønne kort medbringes (dette vil udlejer videregive til lejer), og det er for lejers eget ansvar
at sørge for, at informere udlejer om rejsemålet: Albanien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Iran, Israel, Makedonien,
Marokko, Moldavien, Montenegro, Rusland, Storbritannien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.
Myndighederne i Kosovo accepterer ikke det grønne kort, og der skal, af lejer, derfor tegnes en særskilt ansvarsforsikring ved landets grænse.
Det grønne kort er ikke nødvendigt i EU-lande, samt Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien
Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.
Færdselsuheld eller lign. i lejeperioden:
Ved færdselsuheld er lejeren/fører forpligtet til:
•
Omgående at underrette Camping-Specialisten.dk (telefon 97125366).
•
At udfærdige fyldestgørende skadeanmeldelse.
•
Meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner.
•
Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele.

•
•
•

Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere
forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.
Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen.
Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Alm. Brand Forsikring.

Afbestilling:
Ved afbestilling før lejemålets begyndelse tilbagebetales det fulde depositum, men ikke lejeudgiften. Hvis autocamperen kan genudlejes i den
afbestilte periode tilbagebetales 100% af lejen og 50% af depositummet.
Såfremt udlejer af grunde, som udlejer ikke selv er herrer over, ikke kan stille vognen til rådighed som aftalt, er lejer berettiget til at ophæve
lejemålet og få det indbetalte beløb retur, men lejer kan dog ikke af den grund afkræve yderligere erstatning over for udlejeren, herunder
indirekte tab, erstatning mv.
Depositum:
Ved reservation af en autocamper betales depositum på DKK 5.000, som tilbagebetales senest 14 dage efter vognens tilbagekomst i uskadt,
mangelfri og rengjort tilstand.
Rygning og husdyr:
Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen, og der må ikke medtages husdyr. Overholder lejer ikke dette, vil autocamperen blive rengjort på
lejers regning, pris: fra kr. 5.000, afhængig af omfanget.
Lejers ansvar:
Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering, stenslag m.v., og udlejer hæfter ikke for skader som
opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden.
Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt dækkes af udlejer, efter nærmere aftale og kan ikke
udføres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted.
Eventuelle standsnings- og parkeringsafgifter, fartbøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.
Bilen må ikke fremlejes, benyttes til andre aktiviteter så som person– eller godstransport mod betaling.

Med min underskrift bekræfter jeg at have læst og accepteret Camping-Specialistens lejebetingelser.
Dato:

/

2021

Dato:

/

2021

____________________________________

_____________________________________________

Lejer
Navn:
Gade:
Postnr. :
Tlf.
E-mail:

Udlejer

By:

Camping-Specialisten.dk v/ Mark Overgaard
Funder Dalgårdsvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 97125366
E-mail: info@camping-specialisten.dk

Lejekontrakt afleveres til udlejer efter endt kørsel og afleveringstidspunkt godkendes og underskrives af lejer.

Dato: / Underskrift:

_______________

____________________________________________________

