Standard trailer-lejebetingelser
Pladsmangels trailer-lejeservice er et tilbud som
henvender sig til såvel nuværende kunder hos
Pladsmangel som ikke-kunder

Pris
Som lejer af traileren er det imidlertid vigtigt, at du er
opmærksom på at en række betingelser kan medføre,
at der udløses yderligere betalingsforpligtelse i
forbindelse med lejemålet. Disse betingelser er anført i
det nedenstående.

Bestilling / Afbestilling
Pladsmangel ApS ønsker at så mange som muligt får
glæde af muligheden for at leje en trailer. Vi beder
derfor om, at du ikke afgiver unødvendig bestilling eller
reservation på leje af vores trailere. Skulle det mod
forventning vise sig at du fortryder eller ønsker at
ændre din bestilling eller reservation, vil vi bede dig om
hurtigst muligt at give besked, så andre kan få glæde
af vores service.
Udeblivelsesgebyr på kr. 300 faktureres ved manglende
afhentning eller afbestilling senest 1 time før
afhentningstidspunktet.
Afgivelse af bestilling og reservation på leje af trailer er
et bindende tilbud fra lejer til udlejer, som ved udlejers
accept medfører at lejeren ifalder betalingsforpligtelse i
henhold til udlejers betingelser herom, hvis ikke der
sker afbestilling inden lejemålets forud aftalte
begyndelsestidspunkt.
Udlejers accept af lejers tilbud om leje af trailer sker
ved underskrift på lejeaftalen, denne gives samtidig
med overdragelse af traileren, eller på det tidspunkt
hvor lejeaftalens begyndelse forudgående er aftalt til.

Udlejers afvisningsret
Udlejer har ret til at afvise lejers tilbud om leje af
Pladsmangels trailere og er ikke forpligtet til at give en
begrundelse herfor.

Fortrydelsesret
Lejer har 14 dages fortrydelsesret, fra afgivelse af
bestilling, fortrydelsesretten bortfalder 1 time før
lejeperiodens starttidspunkt. Idet lejemålet vedrører en
tidsbestemt ydelse.

Afhentning
Pladsmangel ApS undersøger traileren inden den
udlejes. Ved afhentning har lejer imidlertid selv ansvar
for at undersøge traileren for at sikre, at den er i en
sådan stand at lejer kan overtage risikoen for, at
aflevering kan ske i henhold til udlejers
afleveringsbetingelser.

Udlejers ansvar for det lejedes
lovmæssige stand

Udlejer indestår fuldt ud for, at traileren er i lovmæssig
stand ved lejeperiodens begyndelse. Trailerne
kontrolleres af udlejer efter hver udlejning, således at
dette til enhver tid opretholdes inden udlevering til
næste lejer.

Lejers ansvar for det lejede

Lejeren overtager ved lejeperiodens begyndelse det
fulde ansvar for, at traileren fortsat er i lovmæssig
stand under hele lejeperioden frem til aflevering er sket
til udlejer. Lejer har herunder selv et ansvar for, at
kontrollere at lejer under anvendelsen af traileren
efterlever alle love og regler inkl. løbende kontrol af
evt. defekter ved det lejede som opstår i lejeperioden.

Parkeringsafgifter

Lejeren hæfter selv for alle parkeringsbøder og -afgifter.
Pladsmangel ApS behandler enhver opkrævning for pbøder som følge af lejers manglende betaling, ved at
videregive lejerens navn og adresse til
parkeringsselskabet.
Manglende betaling af parkeringsbøder og -afgifter vil
medføre yderligere krav mod lejeren af traileren med tillæg
af alle inddrivelsesomkostninger.

Eventuelle indsigelser overfor Parkeringsbøder og -afgifter
skal rettes til bødeudsteder.

Forsikringsbetingelser
Lejers eget ansvar (ikke omfattet af
trailerens forsikring)
Almindeligt flyttegods er omfattet af din egen
indboforsikring. Derfor bedes du tjekke din egen forsikring.
Pladsmangel ApS bærer intet ansvar for eventuelle skader
på hverken last eller andet materiel i forbindelse med
anvendelse af traileren.
Pladsmangel ApS hæfter ikke for de eventuelle skader du
måtte forvolde 3. part, idet disse er dækket under din bils
forsikring.
Det er lejers ansvar ALTID at montere trailerlås,
når traileren efterlades (ellers dækker forsikringen
ikke).
Misligholdelse og uagtsomhed
Selvom traileren er forsikret, har du stadig ansvar for
skader, der er opstået ved misligholdelse og uagtsomhed,
idet dette falder udenfor enhver forsikringsdækning.
Det gælder bl.a. skade på næsehjul, kabler, lys og
trailerens øvrige bestanddele som ikke er dækket af
forsikringen, hvis dette ikke hæves op inden du kører.

Anvendelse

Traileren skal anvendes med respekt for alle love og regler,
herunder også gældende regler for lastbegrænsning.
Fastspænding af gods anbefales.

Anvendelsesbegrænsninger:
Der må ikke fragtes gift eller farligt materiel med traileren.
Der må ikke fragtes dyr eller personer med traileren.
Den må ikke bruges til haveaffald eller andet snavset
affald.
SPILDVÆSKER: Der må ikke fragtes materiel i traileren
som er tilsølet i opløsningsmidler, spildvæsker eller anden
afsmittende substans, som kan beskadige traileren eller
medføre skade på senere lejers materiel.

Rengøring
Rengøring skal foretages af lejer selv, hvis rengøring ikke
er gennemført tilfredsstillende ved aflevering, udføres dette
af udlejer for lejers regning jf. lejeaftalens
betalingsforpligtelser.
Hvis almindelig rengøring ikke er tilstrækkeligt
Hvis dækplader eller beklædning i traileren bærer spor som
ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, kan enhver
omkostning til fuld genetablering af trailerens oprindelige
stand opkræves hos lejer i henhold til betingelserne for
tillægsomkostninger ved lejemålet.

Ansvarsfraskrivelse
Pladsmangel ApS er ikke erstatningsansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller
tredjemand uanset omstændighederne herfor.
Pladsmangel ApS er ikke erstatningsansvarlig for
eventuelle skader traileren måtte forvolde på din bil eller
dennes el-system.
Pladsmangel ApS påtager sig intet ansvar for skader, der
måtte ske på gods i traileren, eller for tyveri af gods fra
traileren.
Pladsmangel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for
tabte reservationer eller for manglende trailere ved
afhentning uanset årsagen hertil.
Din reservation er ikke en garanti for, at der er en trailer til
rådighed.
Er traileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning - eller
er den skadet - er Pladsmangel ApS ikke forpligtiget til at
skaffe en trailer til dig.

