
Lejekontrakt for udstyr 
 

Udlejer: EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, DE-24983 Handewitt 

Lejer:  Firmanavn:    ________________________________________________ 

  Adresse:    ________________________________________________ 

  Postnr. og by:    ________________________________________________ 

  Kontaktperson:   ________________________________________________ 

  Telefon:   ________________________________________________ 

  E-mail:    ________________________________________________ 

Lånt udstyr: 

 
Udstyr Producent Udlejepris  

(eks. moms) 
Depositum 

 PV-Check  HT-Instruments 50,00 €/dag 150,00 € 

 I-V400  HT-Instruments 90,00 €/dag 150,00 € 

 300N – Ydelses- og udbytteanalysator HT-Instruments 125,00 €/dag 150,00 € 

 DATCOM pakke (efter behov) Fronius 10,00 €/dag 150,00 € 

 Rensningssystem, iSolar 800 Kärcher 599,00 €/dag 150,00 € 

 Fluke Ti32, termografi-kamera Fluke 349,00 €/dag 150,00 € 

 Profitest VDE-måleinstrument Gossen Metrawatt 50,00 €/dag 150,00 € 

Lejeperiode 

 Ønsket tidsrum: __________________ til __________________ 

 

Betingelser: 

1. Prisberegningen udføres i henhold til udlejerens ovenstående prisliste; evt. opstående rensningsomkostninger 

beregnes særskilt. 

2. Alt udstyr, som udlejes er i upåklagelig og driftsikker tilstand. Ved overtagelse af udlejningsgenstanden skal 

lejeren kontrollere fuldstændigheden af udstyr og tilbehør. 

3. Lejeren forpligter sig, til ikke at overlade udstyret til en anden person og til at aflever udstyret i renset tilstand. 

4. Når udstyret afleveres senere end aftalt, forlænger sig lejeperioden med hele dage. Når en lejekontrakt 

underskrives og det reserverede udstyr ikke afhentes, så betales lejeperiodens hele pris. 

5. Lejeren er forpligtet til at bruge udstyret fagligt korrekt og i henhold til anvendelsesformål. Lejeren hæfter for tab 

og skader, som ikke opstod på grund af den normale slitage. 

6. Lejeren hæfter for alle beskadigelser af udstyret. Det indeholder beskadigelser som opstår med vilje og på 

grund af forsømmelighed. Desuden brugen, som ikke er i overenstemmelser med reglerne eller andre 

omstændigheder han er ansvarlig for (f.eks. brug gennem tredje personer). Enhver form for beskadigelser, som 

opstår under lejeperioden, skal oplyses til udlejeren. Eventuel  opstående reparationsomkostninger afholdes af 

lejeren, såfremt lejeren er ansvarlig for beskadigelsen af udstyret. 

7. Lejeren hæfter for udstyrets tab, hvis tabet skyldes omstandigher, som lejeren er ansvarlig for. Lejeren er også 

ansvarlig for at udstyret opbevares omhyggeligt, især med hensyn til tyveri, ild og vejrforhold. 

8. Udlejeren hæfter ikke, hvis udstyret forårsager beskadigelser af lejeren, en tredje person eller en ting. Især når 

udstyret ikke blev brugt i overenstemmelse med bestemmelserne, sagkyndigt eller sagligt korrekt. 

9. Der opkraves en forsikringsgebyr på 15,00€/ dag. 

10. Levering og returnering sker for lejerens regning og risiko. 

11. Depositum betales før udlejning af udstyret. 

12. Ud over det gælder salgs- og leveringsbetingelserne af EWS GmbH & Co. KG 

 

 

 

 
    

     Udlejerens underskrift Dato   Lejerens underskrift 


