
               

 
Udlejnings betingelser 

Bambi Lys  
Udlejning & Produktion 

 
1: Medbring ALTID billede ID når du skal leje udstyr hos os. 
 
2: Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af BLUP. 
 
3: Det lejede udstyr skal afhentes af lejeren på BLUP´s adresse. 
 
4: BLUP forbeholder sig retten til, at godkende/afvise transporten hvis denne er uforsvarlig. 
 
5: Forud reservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. BLUP er 
berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet, med mindst samme 
funktion. 
 
6: Afbestilling af lejet udstyr skal ske inden 14 hverdage inden 1. lejedag. Efter de 14 dage debiteres 100% 
af lejebeløbet – såfremt udstyret ikke kan udlejes til anden side. 
 
7: Såfremt det bestilte udstyr ikke afbestilles og/eller ikke afhentes; debiteres lejen det fulde lejebeløb, dog 
mindst kr. 500,00 for klargøring af udstyr. 
 
8: Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af BLUP´s fastsatte prisliste. De nævnte priser er beregnet 
ud fra direkte afhentning fra lageret. Lejeprisen indbefatter ikke læsning og losning af biler.  
 
9: Lejeren tegner forsikring for det lejede udstyr via BLUP. Denne forsikring dækker udefra kommende 
skader og transportskader. Forsikringsdækningen gælder i lejeperioden og udgør 5% af lejeprisen. Eventuelle 
skader skal anmeldes til BLUP asap. Selvrisiko ved enhver skade udgøre 4557,00 dkk som betales af lejer.  
 
10: Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen og lejer skal erstatte til 
gældende salgspris. 
 
11: BLUP er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. 
 
12: BLUP tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder sygdom samt 
øvrige kunders misligholdelse af kontraktlige aftaler. 
 
13: Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig skriftlig tilladelse fra BLUP. 
Det lejede udstyr må ikke uden BLUP´s skriftlige godkendelse, på denne kontrakt, medtages til udlandet. 
 



14: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra 
BLUP´s forretningssted/lager, og til rådighed i henhold lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode 
er 1 dag. 
 
15: Den dag, udstyret forlader BLUP, regnes som første lejedag. Det lejede udstyr skal afleveres tilbage senest 
kl. 12.00 efter den sidste lejedag, såfremt andet ikke er aftalt med BLUP. Hvis dette ikke overholdes, beregnes 
der en ekstra lejedag. 
 
16: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er BLUP berettiget til, uden varsel, at afhente 
det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af 
lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til ”afhentningsberettiget misligholdelse” hører også fogedforretning hos lejer, 
konkurs eller anden betalingsstandsning. 
 
17: Det lejede udstyr, må ikke uden skriftlig accept anvendes udendørs. 
 
18: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales.  
Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt. 
 
19: Tilbagelevering af det lejede udstyr, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig 
aftale med BLUP, ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet. 
 
20: Ved aflevering af kabler, skal de oprulles rigtigt. Der er på hver ringle et stk. strop. 
Kablerne afleveres på samme måde som de er blevet udleveret på. 
Manglende stropper debiteres med 10 kr. pr. stk.  
 
Brug ikke: Brun eller klar pakke tape, der må kun anvendes god gaffatape. Kontroller selv, at du har husket 
alle nødvendige kabler.  
 
21: Udskiftede lamper, samt medleverede reservelamper, skal returneres. Manglende lamper debiteres efter 
BLUP´s prisliste. 
 
22: Det er lejers eget ansvar at kunne betjene udstyret. Vi hjælper gerne med instruktion i lejet udstyr. 
 
23: Har du, mod forventning, problemer med det lejede udstyr, så ring til os, det er det vi er her for. 
Vores tlf. nr.: 70 20 19 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Dato, Navn & underskrift 
Ved din underskrift bekræfter du er have læst samt godkendt ovenstående 
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