LEJEKONTRAKT

Produktion

Bookingnummer

UDLEJER:
Aarhus Filmværksted
CVR-nr. 29 22 94 49
Kontaktperson:
Lars Sønderskov Sørensen – Telefon: 60297581
LEJER / Fører 1:
Navn
Adresse
Tlf.nr.
Kørekortnr.
Fører 2
Navn
Adresse
Tlf.nr.
Kørekortnr.
Fører 3
Navn
Adresse
Tlf.nr.
Kørekortnr.
Mærke
MB Sprinter

Reg. nr.
VU 91 990

Forbrug
Kilometerstand før leje

Stel nr.
WDB9066131S184368

Brændstof
Diesel

Kilometerstand efter leje

Lejeperiode

Kørte kilometer I alt

Aarhus Filmværksted, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C.
Telefon: 8833 1188
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Spar Nord, Aarhus, Sønder Allé 11, 8000 Aarhus C. Konto: 9004 - 456-85-91726	
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1.

LEVERING OG TILBAGELEVERING

1.1

Bilen afhentes og afleveres på Århus Filmværksteds adresse medmindre andet er aftalt.

1.2

Lejer accepterer at have modtaget bilen i god stand og uden synlige fejl. Enhver mangel
og klage vedrørende vognens stand skal anføres straks ved overleveringen.

1.3

Lejer er forpligtet til at tilbagelevere bilen rengjort og i samme stand som ved
overleveringen med alle tilhørende dokumenter og tilbehør.

1.4

Udlejer er berettiget til at tilbagetage bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for
Lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller Lejer på anden vis gør
sig skyldig i misligholdelse.

1.5

Der skal I hele lejeperidoen føres kørebog hver dag. Lejer er ansvarlig for at
kilometerstand og antal kørte kilometer er udfyldt I kørebog samt på kontrakten.

2.

LEJER / FØRER

2.1

Lejer/fører(e) skal være fyldt 22 år, have haft og brugt kørekort i mindst 2 år.

3.

BILENS ANVENDELSE

3.1

Bilen må kun føres af Lejer samt af Udlejer godkendt(e) -og på kontrakten anførtefører(e).

3.2

Bilen må kun anvendes til:
(a) kørsel I forbindelse med filmproduktion med støtte fra Århus Filmværksted
(b) transport af filmudstyr og lignende i forbindelse med Århus Filmværksted
Bilen må ikke anvendes til privat kørsel, fx til eget hjem.
-I fald dette ikke overholdes kan Udlejer fakturere Lejer en eventuel strafafgift udmålt af
SKAT.

3.3

4.

FORSIKRING

4.1

Bilen er i lejeperioden dækket at Udlejers forsikring.
I tilfælde af uheld, hvor bilens fører ikke er angivet på kontrakten, vil Lejer blive
faktureret for enhver selvrisiko på bilen. Selvrisiko er pr. 2010 kr. 6200,-

5.

SKADE, TYVERI ETC.

5.1

Lejer er ansvarlig for tyveri og enhver skade på bilen, som straks skal rapporteres til
Udlejer.

5.2

Eventuelle reparationer, som ikke er omfattet af de almindelige serviceeftersyn, skal
rapporteres til Udlejer og herefter foretages på et autoriseret værksted efter anvisning af
Udlejer.

5.3

Bilen er omfattet af Falck autohjælp. Medlemskort med abbonementsnummer forefindes I
bilen.
Førend Falck tilkaldes, skal det aftales med Udlejer.
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6.

OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER

6.1

Lejer skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på Udlejers forlangende
dokumentere dette. Lejer skal straks meddele Udlejer, såfremt Lejer måtte blive frakendt
sit førerbevis, hvorefter Udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer skal anvende bilen i
overensstemmelse med færdselslovens regler.

7.

BETALING

7.1

For produktioner med fuldstøtte udgør lejen kr. 3,- pr. kørt kilometer incl. brændstof og
faktureres efter endt leje.

7.2

For produktioner uden fuldstøtte udgør lejen kr. 300,- pr. dag samt kr. 3,- pr. kørt kilometer
incl. brændstof og faktureres efter endt leje.

7.3

Lejer er pligtig at refundere enhver bøde, afgift samt andre lignende omkostninger
vedrørende den periode, hvor bilen er udlejet til Lejer.

7.4

Lejer skal endvidere dække enhver skade på bilen, der ikke dækkes af de tegnede
forsikringer, herunder eventuel beskadigelse af interiør.

8.

OPHØR

8.1

Lejeaftalen er uopsigelig i lejeperioden. Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen
og tilbagetage bilen, såfremt Lejer misligholder lejeaftalen.

9.

ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1

Medmindre andet er påbudt ved præceptiv lovgivning kan Udlejer ikke gøres ansvarlig for
nogen skade på Lejer eller Lejers ejendele eller tredjemand i forbindelse med Lejers brug
af bilen.

Lejer / Fører 1 erklærer at acceptere ovenstående vilkår
Dato:
Navn:
_________________________________________
Underskrift

Fører 2 erklærer at acceptere ovenstående vilkår

Fører 3 erklærer at acceptere ovenstående vilkår

Dato:

Dato:

Navn:

Navn:

_______________________________________ _______________________________________
Underskrift
Underskrift
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