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KONTRAKT FOR UTLEIE AV TILHENGER – NESØYA IDRETTSLAG
Type:
Vekt:
Størrelse:
Utstyr:
Registreringsnummer:
Kontaktinfo:

TIKI CS300-LH varehenger
750 g
300 x 150 cm, karmhøyde 40 cm
Avtakbare nettgrinder 70 cm, uten bremser, aksling med bladfjær
LB 9290
Driftsleder Lars Mørkås, telefon 46 97 52 52

Rutine ved leie
1. Kontakt Lars Mørkås 46 97 52 52 for reservasjon av henger
2. Møt opp til avtalt tid for signering av leiekontrakt og utlevering av vognkort og nøkkel
3. Tilhengeren skal leveres tilbake i samme stand, ryddet og rengjort
4. Tilhengeren settes på plass og vognkort og nøkkel leveres tilbake til avtalt tid
5. Ved forsinkelser eller skader, skal utleier varsles med en gang
Vilkår for leie
• Alle medlemmer i Nesøya idrettslag, med førerkort klasse B, kan leie tilhenger
• Leiepris er kr. 300 per påbegynte døgn.
• Leiebeløp vippses til Nesøya Idrettslag 36 415, og merkes «Tilhenger, dato og navn».
• Utleieperiode er 1 døgn. Lenger periode mulig etter avtale. Ved forsinket tilbakelevering uten
avtale påløper dobbel døgnpris per overskytende døgn.
• Leietaker er ansvarlig for at fører har gyldig førerkort for henger og bil som benyttes.
• Leietaker er pliktig til å sjekke om benyttet bil er godkjent for å trekke denne typen henger.
Dette kan sjekkes på Statens Vegvesen sin tilhengerkalkulator.
• Fremleie av tilhenger er ikke tillatt.
• Leietaker er ansvarlig for eventuelle tap og skader som måtte oppstå, og er pliktig til å melde
dette til utleier uten opphold i tid.
• Hvis leietaker har skadet eller tapt tilhengeren, forplikter leietaker seg til å reparere, sette i
stand eller erstatte tilhenger, uansett hendelse, og på raskest mulig måte.
• Ved eventuell skade på tredjeperson eller andres materiell, er leietaker erstatningspliktig.
• Ved eventuelle mislighold av avtalen forbeholder NIL seg retten til å nekte fremtidig leie.
Jeg er innforstått med mitt ansvar og ovennevnte utleieregler.
Leieperiode: _____________________________________________________________________
Nesøya, dato: ____________________________________________________________________
Navn på leietaker/ansvarlig:_________________________________________________________
Signatur: ________________________________________________________________________

