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1. GENERELT 

Leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om 

udlejning og anvendelse af udstyr jf. den til enhver tid 

gældende Recollect Produkt- og Prisliste. Recollects udstyr må 

ikke udføres af Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

Det lejede udstyr må kun anvendes til det af lejeaftalen aftalte 

formål, og må kun anvendes på den i lejeaftalen nævnte 

lokation. Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne, 

og de til enhver tid gældende leje- og leveringsbetingelser kan 

findes på www.recollect.dk. 

2. LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING 

 For alt udstyr, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse og 

ophør, som beskrevet i lejeaftalens start og slut dato. Det 

lejede udstyr udleveres og afhentes af Recollect, med mindre 

andet er aftalt. Udstyret kan leveres og afhentes før og efter 

den aftalte lejeperiode, såfremt der er indgået aftale herom. 

Lejeperioden kan efter aftale forlænges. Lejeafgift beregnes for 

hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller 

ej. Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage, 

kalenderdage eller måneder. Perioder, hvor lejer er forhindret i 

at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, 

vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.  

3. TILBUD OG PRISER  

 Priser sættes efter den til enhver tid gældende prisliste. Alle 

priser er eksklusiv moms. Der opkræves depositum samt 

tillægges levringsomkostninger og forsikring til udstyrsprisen. 

Tilbud aftales skriftligt. 

4. RECOLLECTS FORPLIGTELSER OG ANSVAR  

 Udstyret leveres i driftsklar stand. Nedbrud eller defekter skal 

meddeles til Recollect. 

5. LEJERS FORPLIGTELSER OG ANSVAR  

 Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar 

for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. 

punktet forsikringsbetingelser. Lejer påtager sig ansvaret for, 

at det lejede materiel er placeret forsvarligt og 

hensigtsmæssigt, samt at anvendelse sker under forsvarlige og 

betryggende forhold. Fremleje eller udlån til tredjemand må 

ikke finde sted. Udstyret må ikke flyttes til anden adresse end 

den på lejeaftalen angivne uden skriftlig aftale. Reparationer 

på Recollects udstyr må kun udføres af Recollect eller en af 

Recollect anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.  

6. TRANSPORT, LEVERING/AFHENTNING OG RETURNERING 

AF DET LEJEDE  

 Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales mellem 

lejer og Recollect. Levering betales af lejer, i henhold til 

gældende takster eller tilbud. Levering og afhentning foretages 

af Recollect, med mindre andet er aftalt. Sker afhentning eller 

returnering af lejer, lejers ansatte, har lejer det fulde ansvar 

under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved 

flytning af materiel. Lejer eller en repræsentant for denne, skal 

være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, 

således at evt. instruktion kan gives. Lejer er, ved 

tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme 

stand, som det er modtaget, bortset fra normal slitage.  

7. RISIKOTILLÆG (FORSIKRINGSBETINGELSER) 

 Lejer er forpligtiget til, under hele lejeperioden, at betale 

risikotillæg for at holde materiellet forsikret. Risikotillægget for 

denne ydelse betales til Recollect. Risikotillægget dækker 

forsikring af brand, tyveri, hærværk og anden udefra 

kommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i 

Danmark. Mens at lejen ophører ved afmelding, ophører 

forsikringsforpligtelsen først ved afhentning/returnering af 

materiellet. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko. 

Selvrisikoen skal altid betales af lejer, ligesom lejer bærer 

risikoen for sådanne skader, der ikke er dækket af den tegnede 

forsikring. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og 

hærværk meldes til politiet inden for 24 timer. Lejer er 

forpligtet til at oplyse journalnummer fra politianmeldelsen til 

Recollect inden for ovenstående tidsrum. Præmien udgør pt. 

6,0 % af nettolejeprisen og angives særskilt på Recollects 

faktura. Ej omfattet af risikotillægget - Skade, der skyldes 

forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes 

side og/eller skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed 

fra selvstændig virkende 3. person. Recollect påtager sig ikke 

risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, 

avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om 

sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede.  

8. MISLIGHOLDELSE 

 Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til 

lejeaftalen, kan Recollect uden varsel hæve lejeaftalen, 

hjemtage det lejede og kræve erstatning for sit tab, herunder 

ekstra udgifter som Recollect måtte have afholdt, herunder at 

lejer: - undlader at betale forfaldne deposita, lejeydelser eller 

andre skyldige beløb senest otte dage efter forfald, - går 

konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget 

opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden 

sikkerhed, - standser sine betalinger og ikke inden otte dage 

efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets 

godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens 

opfyldelse, nægter Recollect adgang til at besigtige de lejede 

genstande, - fjerner de lejede genstande fra den oplyste 

adresse, - anvender de lejede genstande i strid med de love, 

forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, 

misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån 

eller anden overdragelse til 3. person, flytning eller anden 

disponering over det lejede, og - ikke senere end syv dage efter 

anfordring, dokumenterer at det lejede er behørigt forsikret. 

Tvister / Værneting I tilfælde af civilt søgsmål kan retssager kun 

anlægges ved Retten. Parternes retsforhold afgøres efter 

dansk ret.  
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