Leievilkår for tilhenger og båthenger
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Depositum kr 0,Leietaker: hengeren skal kun føres av leietaker. Leietaker er selv ansvarlig for å inneha de nødvendige
sertifikater for å kunne bruke hengeren. Leietaker har det fulle ansvar for hengeren fra utlevering til
innlevering og avsluttende besiktigelse. Hengeren skal kan kun brukes i Norge.
Leieperiode: tidsrommet for leieperiode er beskrevet i leiekontrakten med dato og klokkeslett. Disse
tidspunkter må overholdes, da tilhengeren kan være utleid til ny kunde som venter. Skulle det være
ønske om å utvide leieperioden, ta straks kontakt med oss. Dersom vi har ledige hengere, vil vi kunne
hjelpe Dem. Er den avtalte leieperioden utgått, og vi ikke når leietaker, kan vi av forsikringsmessige
årsaker måtte politianmelde leietaker for underslag av henger.
Oppsigelse av leieforhold: Kontrakt ved døgn og helgeleie er det 2 dagers oppsigelse. Kontrakt ved
ukesleie eller lenger er det 4 dagers oppsigelse. Ved oppsigelse menes at leietaker blir belastet med
døgnleie for den aktuelle oppsigelsestid.
Bøter, gebyrer og avgifter: Parkeringsavgifter er leietakers ansvar i leieperioden. Avgifter som blir
ettersendt til oss som gebyr fra andre selskaper/parkeringsselskaper/myndigheter osv, blir belastet med
MVA, samt et tilleggsgebyr på kr 300. Faktura utstedes til leietaker med 7 dagers betalingsfrist.
Rengjøring: Hengeren utleveres klargjort og vasket, og skal returneres slik den var ved utlevering.
Dersom man har fått sjøvann på dekk/henger skal dette straks skylles bort med ferskvann. Ved opptak
og sjøsetting av båt, skal man unngå å få sjøvann/saltvann på felger og bremser.
BUNNSMØRING AV BÅT: Det er ikke tillatt å bunnsmøre o.l på båt/gjenstander så lenge de står på
tilhengeren! Leietaker er forpliktet til å betale et gebyr på kr. 4 000,- dersom dette ikke overholdes.
Faktura utstedes med 7 dagers betalingsfrist.
Skader: Evt skader på henger blir gjennomgått med leietaker før utlevering av tilhenger, i tillegg til at de
noteres ned i leieavtalen. NB se nøye over tilhengeren sammen med oss før du forlater området.
Ved forvoldt skade på henger: Skademelding må alltid, uansett skadeårsak fylles ut og leveres til Hampol
As ved innlevering av hengeren. Er hengeren så skadet at den ikke er i kjørbar stand, så er det leiers plikt,
ansvar og kostnad å få hengeren levert tilbake til oss.
Egenandel ved skade: Egenandel ved skade er minimum kr 1 000,- Egenandel ved skade er begrenset
opp til kr 6 000,-. Egenandel ved redning er kr 700,-. Egenandel ved brann/tyveri er kr 6 000,-.
Ved «feilbruk» , eks kjørt med bremsene på, så står leietaker 100% økonomisk ansvarlig for alle
kostnader.
Redning: Ved behov for hjelp skal alltid Hampol As kontaktes først.
Innlevering: Ved innlevering av hengeren blir den sammen gjennomgått av partene. Den sjekkes med
henblikk på følgende stikkord: skader på hengeren eller annet påmontert utstyr, bremser, lykter, glass,
rengjøring utvendig.
Innleveringsfrister: Innleveres hengeren, uansett årsak, på tidspunkt seinere enn det som er avtalt i
leiekontrakten, gjelder følgende: Overskrides døgn, helg eller ukeleien med mer enn 59 minutter,
belastes hvert nye påbegynte døgn med døgnpris.
Ansvar, motkrav, interesse: Leietaker er ansvarlig for handlinger utført med hengeren i leieperioden.
Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot utleier, dvs kostnader/ulemper leietaker er blitt påført pga
uhell/ulykke eller feil med hengeren med mindre kravet er erkjent av ham, eller er rettskraftig ved dom
eller forlik. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller
foreta rettslige disposisjoner over tilhengeren. Leietaker plikter å ivareta «tilhengerens beste interesser»
i leietidsrommet. Det er kun leietaker som kan påvirke hengerens risikoutsettelse hvor man parkerer
hengeren med hensyn til risiko for tyveri, hærverk osv, og på hvilket underlag/vei hengeren kjøres..
Leietaker pålegges også å sjekke at bremser ikke «ligger på» unødvendig. Ved behov for bytte av defekte
lyspærer, kjøpes dette direkte av leietaker. NB: for å få refundert utlegg på f.eks lyspærer MÅ kvittering
innleveres til Hampol As.
Hampol As, Sjoaberget 3, 4308 Sandnes
Tlf: 930 52 959
www.hampol.no

