Lejebetingelser pr. d. 1. april 2006 for mandskabsvogne m.m. lejet hos
Bera Stillads- og Liftudlejning A/S.
Levering og transport:
Materiellet leveres rengjort og driftsklar og skal tilbageleveres i samme stand. Hvis ikke, bliver
rengøring og mangler debiteret i slutregning.
Evt. reklamationer skal ske indenfor 2 dage efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge.
Transport af materiellet sker normalt ved Bera´s foranstaltning, men for lejers regning.
Levering sker ved fortovskant og afhentning fra fortovskant, på den pågældende adresse.
Beregning af lejetid:
Lejemålet beregnes fra og med den dag, hvor materiellet afgår fra Bera´s lager, eller overtagelse fra
anden arbejdsplads og til og med den dag, hvor materiellet bliver afmeldt.
Månedslejen er baseret på 30 dages måned.
Udlejning til tredjemand, må ikke finde sted uden Bera´s samtykke.
Ansvar og vedligeholdelse:
Lejer er fuld ansvarlig for det indlejet materiel.
Skader der påføres det udlejede materiel og som ikke kan henføres til almindelig slidtage, men som
enten skyldes fejlbetjening eller uheld, samt frostsikring, er lejers ansvar.
Efter materiellets modtagelse på vor plads, finder eftersyn sted og evt. skader som følge af overlast,
forkert behandling eller lign. Betales af lejeren
For reparationsdage efter endt lejemål, kan der kræves dagsleje, når reparationen er forårsaget af
skader, der henføres til overlast, misbrug eller forkert pasning af materiellet, såvel i arbejdsperioden
som under læsning og transport.
Driftsudgifter:
Udgifter i forbindelse med installation, montage, afprøvning og godkendelse af materialet betales af
lejeren.
Forsikring:
Det påhviler lejer at holde det indlejede materiel forsikret mod al skade for et beløb svarende til fuld
nyværdig.
Indregistreret vogne er forsikret gennem lejen, dog skal der ved opstået skade betales en selvrisiko
p.t. kr. 5000,00 pr. enhed, som opkræves hos lejer.
Betalingsbetingelser:
Bera fakturerer løbende i første halvdel af hver mdr.
Betaling for enhver af Bera´s ydelser forfalder til betaling ifølge de fremsendte faktura med
girokort.
Ved betalingsbetingelsernes udløb beregnes rente fra fakturadato med 2%.
Bera har ret til at bryde lejemålet uden varsel, hvis de nærværende betingelser ikke
overholdes af lejeren eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I sådanne tilfælde kan Bera ved
egen foranstaltning fjerne det lejede materiel fra arbejdspladsen og alle udgifter herved
transport m.v. skal betales af lejeren.

