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STEMAS  
HIMOINSA UDLEJNING 

 
LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER  

 
 

1. GENERELT 
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenstående betingelser og de i vort tilbud/ordrebekræftelse angiv-
ne priser og retningslinier gældende for ethvert lejemål, der aftales med Stemas A/S vedr. udlejning af 
HIMOINSA generatorer, lystårne og tilbehør hertil (herefter ’det lejede materiel’). Såfremt der i udlejningssa-
gen foreligger såvel et tilbud som en ordrebekræftelse, er det altid ordrebekræftelsens betingelser, som er 
gældende. 
 
Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer ydelsen betegnes som 
udlejer. 
 
 
2. LEJEMÅLETS VARIGHED 
Lejemålet regnes fra og med den dag det lejede materiel forlader udlejers plads, til og med den dag det leje-
de materiel returneres til udlejers plads, eller efter skriftlig aftale med udlejer, overflyttes til anden arbejds-
plads. Dog altid minimum 1 uges lejeperiode. 
 
Lejeafgiften beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Lejen er baseret 
på en 5-dages arbejdsuge på max 40 timer, med mindre andet fremgår af tilbuddet eller anden særlig skrift-
lig aftale. 
 
 
3. OPSIGELSESVARSEL 
Opsigelsesvarslet fra lejers side er 1 arbejdsuge, dog minimum til udløb af den periode, som fremgår af til-
bud/ordrebekræftelse som minimumslejeperioden. 
 
 
4. UDLEJERS FORPLIGTELSER 
Materiellet leveres i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand. Eventuel reklamation vedr. fejl og mangler skal ske 
1. lejedag. 
 
Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse. 
 
Reparations- og vedligeholdelsesudgifter under normale driftsforhold betales af udlejer. Reparationer må kun 
udføres af udlejer eller en af ham anvist reparatør. 
 
 
5. LEJERS FORPLIGTELSER  
Udgifter til transport og montering/demontering på arbejdspladsen betales af lejer, ligesom udgifter til 
brændstof og forbrugsdele betales af lejer. 
 
Eventuelle ansøgninger til myndigheder, påhviler lejer. 



 
 
 
 

 
 
 

 STEMAS A/S / LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER for HIMOINSA / Juni 2017 / Side 2 af 3 

 

 
Lejeren bærer ansvaret for, at opstillingsplads og adgangsforhold er som forudsat i tilbud/ordrebekræftelse. 
 
Lejer er ansvarlig for, at materiellet betjenes og vedligeholdes efter forskrifterne. Det er lejers ansvar, at ma-
teriellet kun betjenes af fagligt kompetente personer. 
 
Ved lejemålets afslutning afleveres det lejede materiel rengjort og i samme stand som ved modtagelsen, 
bortset fra normal slitage.  
 
Efter at materiellet er modtaget på udlejers plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader, som følge af for-
kert behandling eller lignende, betales af lejer. 
 
Materiellet forbliver udlejers ejendom og udlejer kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede. Materiellet 
må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden skriftlig aftale med udlejer. Der må ikke foretages fremleje eller 
udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra udlejer. 
 
 
6. RISIKO OG ANSVAR 
Under hele lejemålet bærer lejer enhver risiko og hele ansvaret for det lejede materiel og dets anvendelse. 
 
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel forsikret og bærer således risikoen for skader på det 
lejede materiel (kaskoskader), jf. dog nedenfor om selvrisiko.  
 
Udlejer fakturerer i henhold til tilbud/ordrebekræftelse lejer for forsikringspræmien løbende samtidig med le-
jefaktureringen. Forsikringspræmien udgør, medmindre andet er specificeret i tilbud/ordrebekræftelse 6,5 % 
af lejebeløbet. 
 
For alle skader bærer lejeren en selvrisiko beregnet som 8 % af værdien af det konstaterede tab, dog min. 
kr. 5.000,00 og max. kr. 50.000,00 ekskl. moms per skadestilfælde/udlejet enhed. 
 
Lejer hæfter dog fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdel-
se af sine forpligtelser i henhold til disse betingelser. 
 
Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter hændelsen. Skader 
på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer inden for 24 timer fra skaden er eller burde være opdaget. 
 
Alle meddelelser vedrørende skade på eller bortkomst af det lejede, skal rettes til udlejers kontor. 
 
Materiel, der bortkommer under et lejemål, erstattes af lejer med dagsværdien. 
 
Udlejer påtager sig intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde og de hermed forbundne omkost-
ninger ved arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari på det lejede materiel. 
 
 
7. BETALINGSBETINGELSER 
Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. 
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Ved udlejning debiteres lejer månedsvis forud. 
 
I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente i henhold til renteloven (morarente) 
Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. 
 
 
8. I ØVRIGT 
Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ”Leje- og forsikringsbetingelser” er udle-
jer berettiget til – for lejers regning -  at hjemtage det lejede uden forudgående varsel. 
 
Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret. 
 
 
9. LOVVALG OG VÆRNETING 
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Sønderborg Ret. 
 
 
10. SÆRLIGE BETINGELSER FOR LEVERING OG MONTAGE. 
Det påhviler lejer for egen regning at sørge for følgende før levering, montage og afhentning påbegyndes: 
 
• Der skal fri adgang til pladsen, hvor materiellet skal placeres. 
• Eventuel ventetid som henføres til manglende foranstaltninger, vil blive faktureret lejer. 
 
Såfremt lejer kræver levering, montage og afhentning udført udenfor normal arbejdstid (mandag til fredag fra 
kl. 07.00 til kl. 16.00), beregnes overtidstillæg for såvel montører. 
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