
Lejekontrakt Toyota Proace  med rentvandsanlæg til rengøring og vinduespudsning.De generelle lejebetingelser, som 

kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de 

individuelle eller særligt, skriftligt aftale vilkår. 

 

Udlejer: Time Solution ApS v/Johnni Hanson – Industriparken 12 2750 Ballerup  

cvr. 38010948 Telefon: 28124569 / 20892527 

 

LEJER:Firma: 

Navn:Adresse: 

Post nr: 

By: 

CVR: 

Telefon: 

 

Generelle lejebetingelser: 

 

1. Alle lejepriser er ab lager ekskl. moms. Leje betales fra det tidspunkt, hvor det lejede afsendes/afhentes til 

lejers plads eller dersom aftalt fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til lejers disposition på Time Solutions 

ApS plads og indtil det modtages retur af TimeSolution ApS. Lejen omfatter anvendelse af Bil materiellet i 

tidsrummet 07:00 til 15.00.Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Bilen skal tilbageleveres til Time 

Solution ́s ApS adresse til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen og i rengjort tilstand. 

2. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse indenfor normal arbejdstid til Time Solution ApS. 

Ved afmelding 7 dage før første lejedato tilbagebetales hele lejebeløbet minus et administrationsgebyr. Ved 

afmelding senere end 7 dage før første lejedato tilbagebetales 50% af hele lejeperioden. Materiel, der skal 

hentes retur, skal altid anmeldes før kl. 14.00 på afmeldingsdagen. Time Solution ApS har herefter ret til at 

videreudleje det udlejede materiel. Evt. ventetid debiteres lejeren. Lejen omfatter ikke forbrugsmaterialer. 

Lejer bærer udgifterne hertil. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med den aktuelle dagspris. Lejer 

erklærer sig indforstået med, at Time Solution ApS i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af 

bilen/materiellet, kan sætte sig i besiddelse af bilen/materiellet gennem en umiddelbar foged forretning den 

sikkerhedsstillelse og for lejers regning. Leveringstider er omtrentlige og med forbehold for forsinkelse. Men 

lejer kan ikke rejse krav af nogen art over for Time Solution ApS i den forbindelse. 

 

3. Bilen/materiellet må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer. Bilen/materiellet må ikke 

fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Det påhviler lejeren at sikre, at bilen/materiellet kan 

fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Lejeren må ikke direkte 

eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse. Time 

Solution ApS er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede. 

Time Solution ApS er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes 

funktionssvigt ved det lejede. Time Solution ApS er ikke ansvarlig for drift tab, avancetab eller ind direkte tab. 

På føres lejer eller 3. person skade på ting eller fast ejendom eller driftstab, avance tab eller andet indirekte tab, 

mens lejer bærer ansvaret for det lejede materiel, kan Time Solution ApS ikke holdes ansvarlig som følge af 

lejeaftalen eller for det lejede materiel uanset ansvarets karakter, herunder om der er tale om lovpligtigt ansvar 

eller produkt- eller ydelsesansvar, eller skaden eller tabet skyldes uagtsomhed hos Time Solution, eller skaden 

eller tabet må anses for hændelig. Lejer skal skade løs holde Time Solution ApS for skade eller tab, som Time 

Solution ApS måtte blive holdt ansvarlig for over for 3. person. 

 

4. Såfremt lejeren har beskadiget Bilen eller materiellet, er Time Solution ApS berettiget til at tilbageholde det 

indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at mod regne 

disse omkostninger heri. Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller 

beskadigetudstyr til dagspris uanset hændelses forløb. Eventuelle udgifter for lejeren på grund af uheld er Time 

Solution ApS uvedkommende.  

 

Lejeren har ved modtagelse af bilen kontrolleret, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og 

tegnvisningsapparater samt lygter. 

 

5. Det påhviler lejeren at tegne ansvarsforsikring for Udlejnings bilen på køretøjet. lejer er forpligtet til i 

lejeperioden at holde en erhvervs- og produktansvarsforsikring i kraft omfattende det lejede materiel og med 

Time Solution ApS som sikret under policen. Under hele lejeperioden bærer lejer ansvar for skade på det 



lejede materiel. Endvidere bærer lejer ansvaret for, at love, regler og forskrifter overholdes. Herunder miljø- og 

arbejdsmiljømæssige krav, anmeldelser tilmyndigheder mv. Alle udgifter i den forbindelse herunder 

installation, afprøvning og godkendelse af det lejede påhviler lejer. Time Solution ApS har tegnet kasko 

forsikringsdækning af Bilen  i tidsrummet 07:00 til 15:00. Såfremt lejer uanset årsag ikke afleverer Bilen 

/udstyret inden for dette tidsrum bærer lejer det fulde ansvar ved skader, hærværk og tyveri. I tidsrummet 

15,01 til 06,59 dækker forsikringen således ikke. Er der lavet specielaftale om at lejer beholder Bilen /udstyret 

i tidsrummet 20:01 til 07:59 SKAL Bilen parkeres indendørs.  

Det skal understreges at lejer uanset specielaftale bærer det fulde ansvar ved skader, hærværk og tyveri. I 

tilfælde af en forsikringsdækket skade påhviler det lejer at betale selvrisikoen kr.4.000,00 Dækskader er ikke 

forsikrings dækket. Ved tyveri af det lejede afregnes leje til og med den dag der kan dokumenteres at tyveriet 

er politianmeldt. Politianmeldelsen foretages af lejer straks det kommer til lejers kendskab. Enhver tvist skal 

afgøres efter dansk ret og ved Time Solution ́s ApS værne ting. Rejser 3. person krav ved domstolene mod 

Time Solution ApS, er lejer forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol, og lejer skal skade løsholde 

Time Solution ApS for enhver udgift uanset art, som Time Solution ApS idømmes.  

 

Lejedato start:    Lejedato slut: 

 

Depositium  

 

 

1:Ialt til betaling inkl.moms: 

 

 

 

For Udlejer: Time Solution   For lejer: 

 

 

 

Bemærkning:    1:Lejer har ansvarsforsikret bil.__ja__ 2:Lejer holder 

erhvervs- og produktansvars- forsikring i kraft omfattende det lejede materiel og med udlejer som sikret under 

policen.__ja__Kørekortsnummer:_________________________Nummerplade nr 

bil:________________________ 


