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Lejebetingelser for mobilsilo.
Udlejer:

Meldgaard A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Lejeudstyr:

16 m3 siloer til blæsemiddel.
Siloerne er udstyret med 3 aftapningsstudser med påmonterede
slanger, så blæsemidlet kan tappes direkte ned i blæsepotter eller
transportkasser.
Lejer / bruger skal have forberedt undergrund, der skal bestå af
betonplads, eller stabiliseret undergrund, hvorpå der evt. er udlagt
jernkøreplader minimum 3x3 meter.
Lejer / bruger er til enhver tid ansvarlig for undergrundens
beskaffenhed.

Anvendelse: Lejer / bruger anvender udstyret til dosering af blæsemiddel
Udstyret må kun anvendes til de af Meldgaard leverede produkter.
Udstyret må kun flyttes ved udlejers mellemkomst, da dette kræver
specialudstyret bil og mandskab.
Lejer / bruger sørger selv for at tømme siloen helt for blæsemiddel
ved lejemålets ophør, udlejer godtgør ikke for evt. overskydende
blæsemiddel i siloen.
Lejepris:

Udlejer stiller udstyret til rådighed i hele lejeperioden mod vederlag
efter følgende retningslinier:

Levering og opstilling:
Faktureres efter forbrugt tid.

Siloleje:

Faktureres en gang pr. måned. Mindste lejeperiode en måned.
Der beregnes leje indtil udstyret er færdigmeldt af lejer.
Udlejer skal bestilles til flytning / afhentning af færdigmeldt silo min.
48 timer før denne skal afhentes fra arbejdsstedet.
Alle priser er excl. moms.

Betalingsbetingelser:
Lb. mdr. + 20 dage netto.
Lejer kan til hver tid opsige aftalen med øjeblikkelig ophør,
lejebetaling til nærmeste hele måned.
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Udlejer kan kun opsige aftalen i tilfælde af lejers misligholdelse,
eller hvis lejer kommer i restance med betaling af leje.
Ejendomsret:
Udstyret tilhører udlejer eller dennes leverandør heraf. Lejer må
ikke sælge, pantsætte eller udlåne/udleje udstyret. Udstyret må ikke
påføres mærker, påskrifter e.l. De af udlejer påførte mærker må
ikke fjernes.
Lejeophør:

Ved aftalens ophør tilbageleveres udstyret i samme rengjorte og
funktionsdygtige stand som ved leveringen, bortset fra almindelig
slid og ælde, som følge af den aftalte anvendelse i lejeperioden. I
modsat fald vil udstyret blive rengjort og repareret for lejers regning.
Afhentning af siloerne er ikke inkluderet i afregningen for leveringen.

Ansvar og forsikring:
Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som
forvoldes af udstyret under udlejningen. Dette gælder også skader
forårsaget af f.eks. ikke stabiliseret undergrund. Lejer opfordres til
at forsikre sig mod sådanne eventuelle skader og tab.
Lejer er forpligtet at sørge for, at udstyret er omfattet af sædvanlig
risikoforsikring, som dækker brand, tyveri, hærværk o.l. Lejer skal
på udlejers anmodning sørge for, at udlejer indsættes som forsikret
og kunne dokumentere dette.
Lejer er forpligtet til at sørge for, at det lejede udstyr er opstillet
forsvarligt, samt at myndighedernes eventuelle krav herom
overholdes.
Kontrol:

Udlejer har ret til når som helst at lade udstyrets tilstedeværelse,
anvendelse og tilstand kontrollere.

Med venlig hilsen
meldgaard SILIKAT
Jess Buch Petersen
Mobil tlf. 20 33 72 02
Direkte tlf. 74 33 72 02
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