
                                              Regler og retningslinjer vedr. udlån og udleje i KLASSIK 

KLASSIK Moderne Møbelkunst 
Bredgade 3, 1260 KBH. K  Spørgsmål vedr. leje kan sendes til Niklas på 
Tlf. 33 33 90 60  niklas@klassik.dk eller tlf. 33 33 90 60 (tast 1) 
www.klassik.dk 

 
 

I KLASSIK elsker vi frugtbare og relevante samarbejder, men vores erfaring er, at den bedste 

relation kommer af respekt og gensidig forståelse. Derfor har vi udarbejdet følgende 

retningslinjer, så vi alle får den bedste oplevelse ud af vores samarbejde. 

 

1. Al transport af varer fra KLASSIK er på låner/lejers regning og risiko, da mange af vores 

møbler og genstande ikke nødvendigvis kan skaffes igen. Derudover forventer vi en sikker 

og omhyggelig emballering, nedpakning og transport af vores ejendele, ligesom I bedes 

sørge for to mand til afhentning og levering. 

 

2. Skulle det mod forventning ske, at vores møbler og genstande beskadiges i jeres varetægt, 

forpligter låner/lejer sig til omgående at købe det beskadigede. 

I begrænset omfang kan KLASSIK tilbyde at renovere det beskadigede på vores værksted, 

og fakturerer efterfølgende låner/lejer for det antal brugte timer. Timeprisen er 600,- DKK. 

 

3. I tilfælde af udlån, hvor vi ikke krediteres for det udlånte, faktureres der for de lånte varer 

med 20% af kostprisen ex moms. Ved mediekreditering ønsker vi at blive krediteret med 

følgende: 

KLASSIK Copenhagen • Bredgade 3, 1260 KBH. K • www.klassik.dk 

(og som minimum @klassikcopenhagen og #klassikcopenhagen) 

 

4. Vi sætter stor pris på vores samarbejde og vil gerne fortælle omverden om det. Derfor 

forventer vi adgang til det materiale, hvor vores udlånte varer er repræsenteret. 

I tilfælde af leje håber vi, at I vil dele materialet med os, så vi kan promovere jeres arbejde 

til begges fordel. Vi bruger udelukkende materialet på vores sociale medier og vores 

hjemmeside og poster ikke noget uden at få lov. 

Materiale og krediteringer bedes venligst sendes til support@klassik.dk. Oplyst venligst fotograf, 

stylist og firma m.m., så vi får krediteret alle involverede parter korrekt. 


