Lejekontrakt på flashanlæg
1. Parterne:
Udlejer:
Careteam Web & Foto, Kollegievej 7, 7300 Jelling, tlf.: 6167 2887

Lejer: (Udfyldes med letlæselige blokbogstaver)
Navn:
Evt. CVR. nr. (erhverv):
Evt. kontaktperson:
Vej og nr.:
Post nr.

By:

Telefon 1:

Evt. telefon 2:

Evt. e‐mail:
Andet:
ID:

Kørekort nr.

(Skal forevises)

eller Pas nr.

2. Lejeperiode samt afhentning og aflevering:
Lejeaftalen løber fra dag/dato

Kl.

Til dag/dato

Kl.

1 døgn er 24 timer og løber fra lejetidspunktet.
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3. Genstanden / det lejede:
Lejen omfatter flg. udstyr:
Taske
2 stk. Studio Blitz (400 Ws) ‐ Ledetal 60
2 stk. Lampestativer (260 cm højde)
1 stk. Softbox (70x100 cm)
1 stk. Paraply (102 cm)
2 stk. 220V kabler
2 stk. Sync kabler
1 sæt Fjernstyring m/Hotshoe sender og 220V modtager
1 stk. Barndoor med farvefiltre
1 stk. 3‐stiks forlængerledning
Parterne erklærer ved underskrift for nærværende, at det lejede er blevet undersøgt /
gennemgået af parterne i fællesskab, og at der således er enighed om, at det lejede er i fuldt
funktionsdygtig stand ved lejeaftalens indgåelse.

4. Benyttelse af det lejede:
Emnet må benyttes til:

Indendørs brug

Lejer er forpligtet til inden brug, at sætte sig ind i, hvorledes det lejede anvendes og benyttes
korrekt.
Evt. kommentarer:

5. Ansvar:
Lejer er erstatningsansvarlig for enhver beskadigelse af det lejede. Lejer er dog ikke ansvarlig for
beskadigelser, der skyldes almindeligt slid og ælde.
Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis det lejede ikke lever op til lejers forventninger. Udlejer kan
ikke gøres ansvarlig for tab lejer eventuelt lider grundet det lejedes stand eller lignende.
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6. Betaling og depositum:
Lejen udgør kr.

og betales kontant til udlejer ved afhentning. Er der valgt
”Dankort” i shoppen, trækkes pengene efter aflevering af
udstyret.

Depositum:
Lejer betaler kontant ved påbegyndelsen af lejeperioden/afhentning af emnet et depositum
på kr. 400,‐.
Depositum er til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte få mod lejer.
Depositum tilbagebetales fuldt ud ved tilbagelevering af det lejede, såfremt det lejede
tilbageleveres i samme stand som det var ved lejeaftalens begyndelse.

7. Misligholdelse & tvister
Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser.
Evt. tvister afgøres ved en dansk domstol, og efter dansk ret.

8. Evt. andre forhold
Skriv her:

9. Underskrift
Dato:

Dato:

Udlejer:

Lejer:
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