PERFEKT RENGØRING I ENHVER SITUATION!

Plastvænget 12
9560 Hadsund
Tlf: 98 58 24 20
Fax: 98 58 24 39
mail@top-rengoering.dk
www.top-rengoering.dk
CVR: 14 02 76 37

Generelle leje- og leveringsbetingelser:





Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt, fremgår lejepriser af den til enhver tid gældende lejeprisliste.
For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og
retningslinjer.
Den der rekvirerer ydelsen, i det følgende benævnt som lejer, og Top-Rengøring som udlejer.
Alle priser opgives ex. Moms, forbrug, forsikring, afhentning og klargøring efter brug.

Lejemålets varighed:





Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag maskinen forlader udlejers plads, til den dag
maskinen er tilbageleveret på udlejers adresse, BEGGE DAGE MEDREGNET.
Opsigelse skal minimum ske med 1 dags varsel. Lejeaftaler af længere varighed med 8 dages
varsel.
Lejen beregnes uanset maskinen benyttes eller ej.
Se i øvrigt vedhæftede lejeprisliste.

Lejers forpligtelser og ansvar:








Transportudgiften til levering / afhentning påhviler lejer efter tilbud eller gældende takster.
Drivmidler er lejer forpligtet til at benytte efter anvisning fra udlejer.
Al reparation af materiel skal serviceres enten af udlejer eller autoriseret reparatør anvist af udlejer.
Sliddele som koste, børster, gummi, slanger, filtre o. lign. Er for lejers regning.
Det påhviler lejer at holde det lejede materiel behørigt forsikret mod skade og tyveri.
Udlån eller genudlejning til tredjemand må ikke foregå uden udlejers skriftlige samtykke derom.
Al rengøring efter brug foretages af lejer.

Udlejers forpligtelser og ansvar:





Maskinerne leveres af udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift
på den indgående lejeaftale / -kontrakt at have undersøgt, at det lejedes tilstand og egenskaber ikke
giver anledning til indsigelser.
Udlejer har til enhver tid ret til på anfordring at få adgang til det lejede materiel for inspektion.
Udlejer er berettiget til at regulere den aftalte lejepris med justeringer forårsaget af ændringer i
offentlige afgifter.
Top-Rengøring er certificeret
i kvalitets- og miljøstyring

