Almindelige leje-og leveringsbetingelser
1.

Anvendelse

1.1

Anvendelse. Almindelige leje-og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler
om METMAR A/S’s, CVR-nummer 20 25 39 91, (”METMAR”) udlejning og anvendelse af materiel og hertil knyttede ydelser til erhvervskunder (”Lejer”).

2.

Aftalegrundlag

2.1

Aftalegrundlag. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt med METMAR finder alene nærværende
Betingelser anvendelse uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af
Lejer afgivne ordre eller accept eller andre af Lejer udfærdigede dokumenter.

2.2

Ændringer. METMAR forbeholder sig ret til at ændre i Betingelserne, og de til enhver tid gældende Betingelser kan findes på [www.[hjemmeside].dk.

2.3

Ugyldighed. Såfremt enkelte punkter i Betingelserne ikke skulle være gyldige eller af anden
årsag ikke finder anvendelse, får dette ikke indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af de
resterende bestemmelser i Betingelserne.

3.

Lejemålets varighed

3.1

Lejeperiode – afhentning på METMAR’s plads. For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets
begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af METMAR fra METMAR’s plads, til og
med den dag det lejede materiel afleveres på METMAR plads. Lejeperioden opgøres på baggrund af kalenderdage. Perioder, hvor Lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge
af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.

3.2

Lejeperiode – levering på Lejers plads. For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede leveres af METMAR på Lejers plads, til og med den
dag det lejede materiel afhentes af METMAR på Lejers plads. Lejeperioden opgøres på baggrund af kalenderdage. Perioder, hvor Lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge
af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.

3.3

Fragt. Alle omkostninger til fragt betales af Lejer efter forudgående skriftlig aftale med MET-

MAR.
3.4

Beregning af lejeafgift. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det
lejede materiel benyttes eller ej.

3.5

Tilbagelevering. Materiellet skal være leveret tilbage til METMAR’s plads inden kl. 8.00, hvis
der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.
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3.4

METMAR’s afhentning. Materiellet skal være klar til afhentning på Lejers plads på den aftalte
afhentningsdag senest kl. 14.00, hvis der ikke skal ske beregning for den efterfølgende dag.

4.

Priser

4.1

Lejepris. Alle lejepriser angives pr. kalenderdag og fremgår af skriftlig aftale/e-mails mellem
parterne.

4.2

Moms m.v.. Alle priser er eksklusiv moms.

4.3

Øvrige omkostninger. Lejer afholder samtlige udgifter til materiellets montering, afmontering, returnering og betjening m.v.

4.4

Betaling. Lejer skal betale alle fakturaer for leje af materiel eller tilknyttede ydelser senest
30 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.

Forsinket betaling

5.1

Rente. Hvis Lejer undlader at betale en faktura for leje af materiel rettidigt af årsager, som
METMAR er uden ansvar for, har METMAR ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og
METMAR har ret til forlods at anvende alle indbetalinger til dækning heraf.

6.

Lejers forpligtelser

6.1

Ansvar. Så længe lejemålet varer, bærer Lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder det lejede materiels bortkomst, tyveri m.v., samt at evt. nødvendig og/eller
lovpligtig forsikring er tegnet. Lejer påtager sig enhver risiko og ansvar for det lejede materiels benyttelse, herunder for skader på personer, ting eller materiel, samt ansvaret for, at det
lejede materiel anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.2

Erstatning m.v. Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse
med benyttelse af det lejede materiel, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning
i tilfælde af evt. arbejdsstandsning som følge af fejl eller mangler ved det leje materiel er
METMAR uvedkommende.

6.2

Reklamation. I tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel er Lejer er forpligtet til at
reklamere den første lejedag. Efterfølgende reklamationer har ingen retsvirkninger.

6.3

Udlån eller fremleje. Udlån eller fremleje til tredjemand af det lejede materiel kan alene ske
med METMAR’s forudgående skriftlige samtykke.
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6.4

Tilbagelevering. Lejer er forpligtet til ved lejemålets ophør at tilbagelevere det leje materiel i
samme stand – bortset fra almindelig slitage - og i samme antal som ved lejeperiodens begyndelse, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler.

6.5

Mangler ved tilbagelevering. Såfremt Lejer tilbageleverer det lejede materiel med fejl og/eller mangler eller i et mindre antal end ved lejeperiodens begyndelse er Lejer forpligtet til at
betale erstatning til METMAR. METMAR fastsætter erstatningens størrelse og udsteder faktura
til Lejer på det fastsatte beløb.

7.

METMAR’s forpligtelser

7.1

Forpligtelser. METMAR er forpligtet til at levere materiellet ved lejeperiodens start i brugbar
og lovlig stand.

7.2

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er METMAR ikke ansvarlig over for Lejer for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force
majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses
forhold, der er uden for METMAR’s kontrol, og som METMAR ikke burde have forudset ved
aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror,
brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8.

Misligholdelse

8.1

Lejers misligholdelse. Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til Betingelserne
eller anden skriftlig aftale med METMAR, kan METMAR uden varsel hæve lejeaftalen, kræve
det lejede materiel tilbageleveret og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som
METMAR måtte have afholdt.

9.

Fortrolighed

9.1

Videregivelse og brug. Lejer må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at
bruge METMAR’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

9.2

Beskyttelse. Lejer må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab
til eller rådighed over METMAR’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 9.1. Lejer skal
omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres
kundskab.
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9.3

Varighed. Lejers forpligtelser efter pkt. 9.1 – 9.2 gælder under parternes samhandel og uden
tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

10.

Gældende ret og værneting

10.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
10.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved METMAR’s værneting.
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