Lejebetingelser Madcirkusvognen
Lejeperioder:

Lejeperioden er pr. dag fra kl. 08.00 – 24.00 den samme dag.
Cirkusvognen afhentes og afleveres Struer, hvis ikke andet er aftalt.
Cirkusvognen har en teknisk tilladt totalvægt på 1600 kg, så vær opmærksom på, at bil og vognens
totalvægt ikke overstiger 3500 kg, der er det tilladte for kørekort kategori B.

Reservation:

Cirkusvognen er først registeret som reserveret, når depositummet er indbetalt. Der må maksimalt gå tre
hverdage efter modtagelsen af lejekontrakt, ellers bliver cirkusvognen sat fri igen.

Depositum:

Kr. 1000,00
Lejen er på kr. 1000,00 pr. dag + moms
Depositum og leje indbetales på kontor nr. 7730 – 1368252 i Vestjyske Bank
Husk at oplyse dit eget kontonummer, så depositum kan betales tilbage.

Forsikring:

Der er tegnet kaskoforsikring på cirkusvognen med en selvrisiko for lejerens regning på kr. 500,00 for vogn
med fast inventar.

Skader:

Kaskoforsikringen dækker skader på cirkusvognens karosseri og fast inventar.
Således er skader på Cirkusvognens løsøre ikke omfattet af forsikringen. Skader herpå betales af lejer
straks ved afslutning af lejeperioden. Lejer skal straks ved afslutningen af lejeperioden meddele udlejer
eventuelle skader/mangler.

Afbestilling:

Ved afbestilling færre end syv dage før lejemålets start, tilbagebetales kun depositum.
Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres
gældende over for udlejer.

Betaling:

Den aftalte leje på 1000,00 pr. dag skal være betalt senest 10 dage før lejeperiodens start - eller efter
aftale.

Aflevering og
afhentning:

Hvis ikke andet er aftalt, afhentes/afleveres cirkusvognen på afhentning/afleveringsstedet. Det er af stor
vigtighed at aftalte afleveringstidspunkt overholdes, da for sen aflevering vil berøre den næste lejer.
Depositum fremsendes senest syv hverdage efter endt lejeperiode til lejer.
Lejeperioden er pr. dag fra kl. 08.00 – 24.00 den samme dag

Gas:

Der er gas i vognen. Bytteflaske forefindes altid i vognen.

Diverse:

For sen aflevering af cirkusvognen betales med kr. 250,- pr. påbegyndt time.
Manglende indvendig rengøring betales med mindst kr. 500,-.

Regler:

Rygning er ikke tilladt inde i cirkusvognen. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr af nogen art i
cirkusvognen.
Kørsel med cirkusvognen er ikke tilladt i udlandet uden særlig tilladelse fra udlejer.
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