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Dansk Højtryk A/S’ Lejebetingelser  
• 1: Perioden for lejemålet er fra den dag det lejede afgår fra Dansk Højtryk A/S, til det afleveres igen hos Dansk 

Højtryk A/S.  
• 2: Leje beregnes pr. kalenderdag.  
• 3: Dagslejen er eksklusive forbrugsmaterialer såsom: brændstof, olie og vand.  
• 4: Transportomkostninger til og fra Dansk Højtryk A/S' lager betales af lejeren. Fragtbrev betragtes som 

kvittering for, at det udlejede er leveret til lejeren.  
• 5: Når det lejede er blevet leveret på lejerens aftalte sted, får lejeren hermed ansvaret for det lejede.  
• 6: Det lejede tilhører til enhver tid Dansk Højtryk A/S, det lejede må ikke anbringes på en sådan måde, at det kan 

blive omfattet af panterettighederne. Dansk Højtryk A/S kan til enhver tid tilse det udlejede hos lejer.  
• 7: Det lejede må af lejer kun anvendes og opbevares, som aftalt imellem Dansk højtryk A/S og lejeren. Bliver det 

lejede anvendt eller opbevaret på anden vis, vil lejeforholdet blive set som misligholdt.  
• 8: Evt. depositum betales kontant ved lejemålets begyndelse og der betales kontant ved aflevering af det lejede 

hos Dansk Højtryk A/S, hvis intet andet er aftalt ved lejemålets begyndelse. Ved for sen betaling, pålægges der 
2% renter pr. påbegyndt måned af det resterende skyldige beløb til Dansk Højtryk A/S.  

• 9: Det påhviler lejer at sørge for vedligeholdelse af det lejede materiale såsom: oliepåfyldning, rengøring af 
vandfilter samt materialer der bliver brugt til vedligeholdelse til det lejede. Ligesom materialer der bliver brugt til 
vedligeholdelse, lever op til Dansk Højtryk A/S’ standarder og som er aftalt ved lejemålets begyndelse.  

• 10: Lejer er alene ansvarlig for skade det lejede måtte påføre på tredjemand i lejeperioden. 
• 11: Ved brand, tyveri, hærværk eller lignende, påhviler det lejer at sørge anmeldelse til politiet. Lejemålet 

ophører ikke før evt. kvittering for denne anmeldelse fra politiet ankommer på Dansk Højtryk A/S’ adresse.  
• 12: Dansk Højtryk A/S bærer ikke nogen risiko for tab det lejede måtte påføre lejer ved forsinket levering, 

driftstop med mere.  
• 13: Det påhviler lejeren at overholde regler om lovmæssig og forskriftmæssig anvendelse ved brug af det lejede.  
• 14: Enhver form for skade der tilføjes det lejede, påhviler lejers ansvar og risiko.  
• 15: Det lejede afleveres til Dansk Højtryk A/S i rengjort stand. Finder Dansk Højtryk A/S rengøring nødvendig 

efter modtagelse vil lejer blive påregnet.  
• 16: Det lejede materiale leveres tilbage til Dansk Højtryk A/S i samme stand som det er modtaget hos lejer. Lejer 

og udlejer vil sammen gennemgå det lejede materiale for evt. skader det lejede måtte være påført under lejers 
varetægt. Evt. reparation lejer kan gøres ansvarlig for, vil påhvile lejer. Hvis reparation skal betales af 
udlejer/lejer’s forsikring betaler lejer omkostninger ved selvrisiko.  

• 17: Misligholder lejer betingelser i lejekontrakten, kan Dansk Højtryk A/S til hver tid tage det udlejede tilbage på 
lejers regning hos lejer eller hvor det lejede end måtte befinde sig. Kan Dansk Højtryk A/S ikke få det lejede 
tilbage på grund af lejer’s modvilje vil Dansk Højtryk A/S kræve det lejede tilbage fra udlejer efter retsplejelovens 
regler eller evt. fogedforretning. Hvis lejer ikke længere har det lejede i sin varetægt, enten på grund af 
videresalg, udlejning til anden side eller lignende vil Dansk Højtryk A/S forbeholde sig ret til at politianmelde 
lejer. 

• 18: Hvis det lejede, ikke afhentes på aftalt tidspunkt, kan Dansk Højtryk A/S udleje til anden side. Hvis andet ikke 
er aftalt om lejeperioden, kan Dansk Højtryk A/S kræve det lejede tilbage med dags varsel.  

• 19: Der tages forbehold for at evt. billeder af udstyr til udlejning kan være afbilledet med ekstraudstyr og ikke 
nødvendigvis en faktuel repræsentation af det faktiske produkt. 
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