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Handelsbetingelser for leje af 
vildmarksbad 

 

Lejer bekræfter ved bestilling at have læst nedenstående vilkår og instruktioner for 
anvendelse 

 

 Badet må ikke benyttes uden støttefødderne er skruet helt ned. 
 Der må ikke anvendes klor eller andre kemikalier i vores vildmarksbad. 
 Der hældes først vand på, når vildmarksbadet er sat på støttefødderne.  
 Vandet fyldes helt op til øverste hul. 
 Sikr dig at bundventilen på ovnen er lukket.  
 Tænd herefter op. 

Ved minusgrader må der ikke være vand i badet eller ovnen og bundventilen skal efterlades 
åben. 

 Bundventilen skal efter endt brug åbnes, så det resterende vand kan løbe ud under 
kørslen 
 

VIGTIGT OMKRING FYRING 

Brug kun træ, træbriketter og lignende (ikke nogen form for kul, koks eller andet). 

fyring udføres som var det en brændeovn i dit hus, der må ikke fyres, således der udvikles 
ekstrem/unormal varme (overfyres). 

VIGTIGT OMKRING TØMNING FOR VAND 

Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende 
varme beskadige karret og ovnen. 

VIGTIGT OMKRING OPVARMNINGEN AF VANDET 

Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 45 ° C. Højere 
temperaturer kan beskadige fiberglaslegeringen. Dette gælder også, at vandet i toppen af 
badet, ikke må komme over denne temperatur. Det vil sige, at der skal omrøres således 
dette ikke sker. 
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Leje og depositum: 

Den aftalte leje betales ved aftaleindgåelsen og således forud for lejeperiodens begyndelse. 
Først når lejen er betalt har lejer sikkerhed for reservation af det lejede. 

Udover den aftalte leje reserverer udlejer kr. 2.000,- på dit kreditkort, som depositum for 
evt. Skader eller mangler på vildmarksbadet. 

Det af lejer indbetalte depositum henstår til sikkerhed for alle Lejers forpligtelser over for 
Udlejer iht. nærværende lejekontrakt. Det af Lejer indbetalte depositum tilbagebetales 
senest 48 timer efter returnering af det lejede, forudsat at det lejede returneres i samme 
stand som ved udleveringen til Lejer jfr. ovenstående.  

Videreudlejning til 3. part er ikke tilladt med mindre, der er indgået særskilt aftale herom. 

Lejeperiode, levering og fortrydelsesret: 

Lejer skal - medmindre andet er aftalt - afhente og returnere det lejede på udlejers adresse. 
Ved forsinkelse eller manglende returnering af det lejede, er Lejer forpligtet til at betale leje 
for det tidsrum forsinkelsen udgør. Lejen efter forsinkelsen beregnes som en 
forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2. Eksempel: Leveres det lejede tilbage 2 timer for 
sent betales der den aftalte timepris x 4. Er der aftalt dagslejepris, betales 12/24 af 
dagsprisen. 

1. Ved aflysning senest 2 uger før lejeaftalens startdato refunderes 100 % af betalt leje. 

2. Ved aflysning derefter og indtil 24 timer før startdato refunderes 50 % af betalt leje. 

3. Ved senere aflysning refunderes leje ikke. 

Det lejede leveres eksklusive vand. Lejeren står selv for påfyldning samt at tømme det lejede 
for både vand og aske efter brug. 

Det lejede skal leveres tilbage til udlejeren i rengjort stand. 
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Tilkøb af levering: 

Levering af vildmarksbad sker altid kun til plan grund og hvor der er plads til at vende/tage 
trailer forsvarligt af bilen. Ved væsentlig kote forskel/ikke plan grund vil trailer blive afsat på 
nærmeste tilgængelige grund, og lejer sørger selv for at flytte traileren hen på grunden, så 
trailer står sikkert og uden fare for tyveri. Vildmarksbad på trailer leveres ikke til adresser 
med store kote forskelle på grunden/vejen dertil, ej heller til adresser med små 
skovveje/grusveje el.lign. med huller i vejen. Lejer sørger altid for placering og opsætning 
samt nedpakning og for at gøre traileren klar til afhentning på plan grund. 

Hvis ovenstående ikke opfyldt vil det med føre meromkostning afhængig af omfanget. 

Stand, Ansvar og Risiko: 

- Lejeren har modtaget det lejede i god og forsvarlig stand, og er pligtig til ved lejeaftalens 
ophør at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen uden anden forandring og 
forringelse end den, der er en følge af almindelig brug. 

- Ansvaret for skader, der opstår på det lejede i lejeperioden, påhviler Lejer. Det lejede lejes 
uden vand, og lejeren bærer ansvaret for en forsvarlig vandhygiejne. Ligeledes påhviler 
ansvaret for skader forårsaget ved brugen af det lejede Lejer. 

- I det omfang reparationen er nødvendiggjort på grund af normal slitage, påhviler 
omkostningerne udlejer. 

- Såfremt det lejede eller dele deraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken 
som helst anden grund ikke tilbageleveres ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at 
erstatte værdien af de effekter, der ikke leveres tilbage. 

- Lejer erklærer at have sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af 
lejeaftale samt vedrørende brug af det lejede. 

- Lejer erklærer, at Lejer har den nødvendige kundskab til at betjene det lejede, herunder 
også det potentielt farligt Løsøre. 

- Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af det lejede. Udlejer er desuden 
ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved det lejede. 

Opbevaring af det lejede: 

- Lejeren må ikke opbevare det lejede på anden adresse end den til Udlejer oplyste, eller 
overgive det lejede til andres besiddelse. En overtrædelse heraf anses for en væsentlig 
misligholdelse af nærværende aftale. 

- Placerer Lejeren det lejede andre steder end på den angivet adresse uden Udlejers 
samtykke eller misligholder Lejer denne kontrakt i øvrigt, er Udlejer berettiget til straks og 
uden opsigelse at fordre lejeaftalen hævet og forlange erstatning for det tab, 
misligholdelsen har påført ham, og i givet fald at sætte sig i besiddelse af det lejede ved 
fogedens hjælp. 
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GPS-sender installeret 

Det lejede er forsynet med en GPS-sender, med hvilken Udlejer til enhver tid er berettiget til 
at holde sig orienteret om det lejedes placering. Udlejer er desuden berettiget til at 
videregive disse oplysninger. 

Tro- og loveerklæring – kørsel i strid med lov om vanvidskørsel 

Ved leje af trailer. 

Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil bruge 
traileren på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter 
politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet. 

Ved min underskrift på denne tro– og loveerklæring accepterer jeg at være fuldt 
erstatningsansvarlig over for ejeren af denne trailer, hvis jeg eller den jeg overlader traileren 
til overtræder lov om vanvidskørsel. 

Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved 
civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. 

Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere 
forseelser af færdselsloven, fx, gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i 
frakendelse af kørekort eller givet fængselsstraf. 

Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har 
betalingsevnen til at erstattet det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende 
afdragsordning. 

Lovvalg og værneting 

Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i 
forbindelse med nærværende Lejekontrakt, skal afgøres ved de almindelige domstole. 
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Prisliste ved fejl og mangler 
Manglende rengøring af ovn 500 kr. 

Manglende rengøring af bad 500 kr. 

Skorsten Manglende/Itu 1995 kr. 

Ovn Manglende/Itu 8995 kr. 

Lygtebom Manglende/Itu 1995 kr. 

Adapter 149 kr. 

Lygteglas itu 495 kr. 

Næsehjul Manglende/itu 495 kr. 

Baglygte Itu 995 kr. 

Skærm Itu 995 kr. 

Strømstik itu 995 kr. 

Stilladsben manglende/itu 995 kr. 

Bespænding til ben itu/manglende 80 kr. pr. stk. 

Trailerlås manglende/itu 1.795 kr. 

Termometer 250 kr. 

Pagaj 475 kr. 

Regnhætte til skorsten 990 kr. 

Skorstensrør pr stk. 1050 kr. 

Ovnfront beskadiget 2995 kr. 

Rist manglende/itu 995 kr. 

Ovnlåge manglende/itu 995 kr. 

Askeskuffe manglende/itu 995 kr. 

Metalbånd manglende/itu 995 kr. 

Trappe manglende/itu 995 kr. 

Ovn frostsprængt/brændt af/itu. 8995 kr. 

Klor/ødelagt vildmarksbad 22.295 kr. 

Specialbygget trailer 39.900 kr. 


