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Udlejningsbetingelser for Mobil Silo
1. Lejemålet regnes fra og med den dag udstyret forlader vores adresse, til og med den dag udsty- ret igen
forefindes på vor adresse. Der påregnes 10 hverdage til opsigelse og afhentning af silo.
2. Transport ud og hjem betales af lejer ved opstart af lejeaftale.
3. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej, betales der leje
for hverdage 5 dages arbejdsuge.
4. Der er ikke i lejen indbefattet udgifter til tilslutning af el og vand. Lejer er forpligtet til at følge smøre og
vedligeholdelsesanvisningen.
5. Ved udsigt til frost, skal vanddoseringsanlægget frostsikres.
6. Lejer bærer i lejeperioden enhver risiko for det udlejede materiel, betjening og anvendelse såvel
over for udlejer som over for tredjemand. Lejer skal derfor erstatte enhver skade, hvad enten det er
brandskade, forkert eller uhensigtsmæssig brug af udstyr, manglende vedligeholdelse, rengøring eller
anden form for beskadigelse. Reparation må kun udføres igennem Marlon Tørmørtel A/S.
7. Udstyret udleveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtiget til at undersøge udstyret ved
afhentning/levering. Gøres der ikke indsigelse eller påvises fejl, betragtes udstyret som værende
brugsklar og i orden.
8. Marlon Tørmørtel A/S’ priser er baseret på, at udstyret ikke må genudlejes eller overgives til private.
9. Udstyret må ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den aftalte, medmindre andet er aftalt med
Marlon Tørmørtel A/S.
10. Udstyret må kun benyttes til produkter, som er leveret af Marlon Tørmørtel A/S.
11. Udstyr og andet materiel tilbageleveres tømt og rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter
udstyret er modtaget på vor plads, finder eftersyn sted, eventuel reparation og rengøring betales af
lejer. Rengøringsvejledning er vedhæftet.
12. Sliddele faktureres til lejer.
13. Udstyret forbliver Marlon Tørmørtel A/S ejendom. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det
udlejede materiel. I tilfælde af lejers misligholdelse af ovennævnte aftale, er Marlon Tørmørtel A/S
berettiget til at afhente det udlejede. Det samme gælder i tilfælde af, at lejer kommer under konkurs,
betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om akkord med kreditorer og lignede.
14. Marlon Tørmørtel A/S har tegnet All Risk forsikring på det udlejede udstyr, som faktureres med et tillæg
til lejen på en procentsats. Dog pålægger der lejer en selvrisiko på 25.000 kr. ved evt. skader.
15. Vi gør opmærksom på at ”Krav til byggeplads” skal være opfyldt i henhold til vedhæftet.
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