
Værløse mini-udlejning                             Godt grej – gør det let !                              Transportbetingelser 

Værløse mini-udlejning                     Jan.  2017
Bregnevej 10, 3500 Værløse
CVR/SE nr. 32915892
Nordea reg. 2310 konto. 0742245640
booking@miniudlejning.dk
tlf. 2750 4252

Generelt
Denne vejledning er gældende for lejer, der selv afhenter udlejningsmateriel. 

Alt lejet materiel skal transporteres ifølge lovkrav, og transportsikres så det ikke er til fare for lejer eller andre, 
og således at lejemålet ikke bliver beskadiget under transporten. Med mindre andet er nævnt, er lejer selv 
ansvarlig for transport forsikring af lejemålet. Lejer skal selv sørge for evt. surring og materiel til fastgøring.

Følgende kan afhentes, men udbringes også efter aftale

Betonblander, Mørtelbør og lign.
Kan afhentes. Skal surres forsvarligt fast under transport. 
Kan transporteres på de fleste mindre trailere.

Motorbør
Kan afhentes. Skal surres forsvarligt fast. Frikobling skal stå i fremdrift position
under transport. Se brugervejledning. Trailer skal være godkendt til last >300kg.
Ramper kan lejes til læsning.  Alle lovkrav og brugsanvisninger skal følges nøje. 

Stillads, Stiger og lign.
Kan afhentes. Skal surres forsvarligt fast under transport. 

Tagbokse, Cykelholdere og tagbøjler
Kan afhentes. Skal anbringes forsvarligt under transport, og monteres ifølge lovkrav og
brugsanvisning. Lejer har det fulde ansvar for de transporterede cykler, lys, og andet materiel.

Trailer, Maskintrailer, Flishugger og lign. trækkrog.
Kan afhentes med egen bil med trækkrog. Alle lovkrav og brugsanvisninger skal følges nøje. 
Lejer har det fulde ansvar for det transporterede materiel. Ansvarsforsiking er normalt dækket af den
trækkende bils forsikring.

Andet andet mindre materiel og maskiner samt håndværktøj og elværktøj.
Kan afhentes, med mindre andet er nævnt på hjemmesiden. Skal anbringes forsvarligt under 
transport.

PA, Lyd og lys udstyr
Kan afhentes. Kan normalt være i en alm. station car. Skal surres forsvarligt fast under transport. 
Skal beskyttes imod regn under transport og brug. Må ikke transporteres ubeskyttet eller i frostvejr 
og under 15 grader.

Følgende kan kun leveres
Materiel over 300kg, f.eks. minigraver, containere samt andet større materiel og maskiner.
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