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Udlejningsbetingelser:

Presenningerne betragtes som udlejet fra og med den dag, de afgår fra lager/depot til og med
den dag, de kommer på lager/depot.
Presenningerne er forsynet med numre. Det påhviler lejeren at sørge for, at numrene på de
presenninger, der lejes, stemmer overens med de presenninger, der returneres. Returnering af
presenninger uden numre eller med andre numre end de lejede anerkendes ikke.

For bortkomne presenninger skal der ydes leje for disse, indtil erstatning er betalt. Presenningerne
faktureres et grundbeløb + efterfølgende udlejningsdage, spørg udlejeren. Fakturabeløb kr. 19,00
pålægges pr. faktura ved fakturabeløb under kr. 400,00 ekskl. Moms.
Alle transportomkostninger i begge retninger betales af lejeren.

Fragtbrev fra fragtmand eller anden transportør betragtes som kvittering for, at presenningerne
er leveret til kunden.
Hvis presenningerne er beskadiget ved fremkomsten, må der omgående reklameres. Der ydes
ingen erstatning for evt. skade på afdækket materiale.

Service & Reparations garanti, indebærer at udlejer indestår for omkostningerne ved reparation
og vask af den udlejede presenning ved udlejningens ophør. Er den udlejede
presenning ødelagt, så den efter udlejers vurdering ikke kan repareres, eller er presenningen
bortkommet, gælder „Service & Reparations Garantien“ ikke.

Har presenningen nogle af nedenstående skader, betragtes presenningen som ødelagt og skal
erstattes efter IPS fastsatte priser.

· Små huller over 150 stk.
· Revner eller flænger, i alt over 10 m.
· Del af presenning mangler, i alt over 25% af den samlede overflade.
· Mere end 30% af presenningen er dækket af tjære.

Rykkergebyrer, 1. Kr. 105,00 og 2. Kr. 200,00.
Ved separate betalingsaftaler eller sagens overgivelse til inkassation hos udlejers advokat,
pålægges et gebyr. Gebyret fastsættes af udlejerne/dennes advokat til enhver tid, dog minimum
kr. 450,00. Lejeren kan til enhver tid ved henvendelse gøre sig bekendt med gebyrets størrelse.

Betales lejen ikke indenfor den aftalte tid, betragtes dette som aftalebrud og medføre, at lejeren på
forlangende er forpligtet til omgående at returnere de lejede presenninger til udlejeren.
Efter forfaldsdato beregnes renter p.t. med 2% pr. påbegyndt måned.

Hjælp Dem selv og samtidig os. Undgå sømhuller og lign.

Forlang altid returseddel ved aflevering af presenninger.


