
Udlejnings kontrakt  

UDLEJER LEJER

Navn Lysgris.dk Navn

Adresse Ringstedvej 15c

Postnr., by 4180 Sorø Adresse

Telefon 31 16 04 99

Mail info@lysgris.dk Postnr., by

Cpr nr. 29 06 1985

Faktura nr. Telefon

Det lejede omfatter Mail

Varebetegnelse:       Antal:               Depositum: Leje pris pr.døgn: Alt: Vejledende pris oversigt:

Pakke nr. 1 500kr

Pakke nr. 2 750kr

Pakke nr. 3 1000kr

3xStrobelys 24led 100kr

Røgmaskine incl. V 300kr

Enkelt pære 100kr

2.10m Lys stativ 300kr

50stk knæklys 0kr

Dep Total: Samlet pris for leje:

Samlet

Husk du for depositummet tilbage ved returnering, hvis alt er intakt.

Afhentnings dato:

Afleverings dato:

Lejer har læst og forstået Lysgris.dk udlejnings betingelser

Udlejers underskrift: Lejers underskrift:

Pakke nr.1 man-tors: 100kr/døgn - fre-søn:200/døgn.

Pakke nr.2 man-tors: 200kr/døgn - fre-søn:300/døgn.

Pakke nr.3 man-tors: 300kr/døgn - fre-søn:400/døgn.

3 stk Strobe lys. (75kr/døgn)

1 stk Røgmaskine 500w  incl. væske (75kr/døgn)

1 stk enkelt disco pære. (75kr/døgn)

1 stk 2.10m Lys stativ (50/døgn)

50 stk Knæklys (50kr)

Dato:

mailto:info@lysgris.dk


Senest opdateret d.04/03-2014

Udlejnings betingelser: 
 
Her følger praktiske ting omkring leje af udstyr hos lysgris.dk samt betingelser. 
Har du spørgsmål eller er i tvivl er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 31 16 04 99 
Praktiske ting om.: 
 
§1 – Legitimation.: 
Ved udlejning af lys medbring da Altid kørekort eller pas samt 
sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. 
 
§2 - Afhentning.: 
Vi har typisk åben alle dage efter nærmere aftale. Husk ved afhentning at medbringe kørekort/pas samt sygesikringsbevis. Afregning sker 
ved afhentning så hav korrekt kontant betaling med. Betaling foregår kontant, Mobile Pay (31160499) eller 2 dage før på Regnr. 6004 
Kontonr. 1190321. Når du får udleveret udstyr husk da at vær sikker på du får det udstyr du har bestilt så du ikke først opdager når du 
skal til at sætte det op at noget mangler. 
 
§3 - Transport.: 
Det er vigtig at udstyret transporteres rigtigt. Husk at lægge mærke til hvordan udstyret er pakket, da det skal pakkes ligeledes ned på 
samme måde ved returnering af udstyret. 
 
§4 - Opsætning.: 
Hvis du konstatere fejl eller mangler skal du ringe med det samme så vi kan hjælpe dig. Det går ikke at du eks. ved returnering fortæller at 
“denne pære aldrig virkede”. Virker udstyret ikke ved returnering er det dig der har ansvaret og dig der skal erstatte det. Derfor gør os 
opmærksom på fejl/mangler hurtigts muligt, vi har døgn vagt på tlf.: 31 16 04 99. 
 
§5 - Brug.: 
Brug udstyret til det det er beregnet til og ikke andet. Lad vær med af kaste rundt med pærene eller lign.! 
 
§6 - Nedtagning.: 
Når du pakker udstyret sammen er det vigtigt at det bliver pakket korrekt ned så der eks ikke sker transportskader. Så udstyret skal 
pakkes rigtigt i kasser og kabler skal rulles rigtigt op, spørg gerne ved udlevering hvorledes dette gøres. Der må ikke komme knuder på 
kabler. 
 
§7 - Returnering.: 
Når du skal returnere dit udstyr skal dette ske, typisk dagen efter eller ved nærmere aftale. Hvis dette ikke overholdes kommer der ekstra 
lejeudgift på. 
 
§8 - Ansvar.: 
Når du modtager udstyret fra vores adresse er udstyret under dit fulde ansvar. Det vil sige i tilfælde af eks. tyveri er det dig som lejer der 
skal erstatte udstyret efter gældene priser som kan ses her på siden. 
 
§9 - Betingelser.: 
Når du lejer udstyr hos Lysgris.dk er der nogle betingelser som du, som lejer, skal være opmærksom på. 
Ved afhentning af udstyr startet første lejedøgn fra du henter tingene til de er returneret, med mindre andet er aftalt med Lysgris.dk 
  
§10 - Kontrakt: 
Ved afhentning af lys udstyr skal lejer underskrive en udlejnings kontrakt som bla. kan findes her: (.pdf fil) 
 
§11 - Husk: 
Du skal huske korrekt kontant, Mobile Pay (31160499) eller 2 dage før på Regnr. 6004 Kontonr. 1190321 og legitimation ved afhentning 
af udstyret. 
 


