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LEJEBETINGELSER:  
 

Ansvar for det lejede: 

 Lejer er ansvarlig og bærer risikoen for enhver skade, der sker på teltet og øvrigt lejet materiel i 

lejeperioden, hvad enten skaden er hændelig eller foretages gennem simpel eller grov uagtsomhed, 

eller forsætlig påføres det lejede. 

 Lejer har altid erstatningspligt over for bortkomst eller beskadigelse af de lejede varer.  

Kontroller varen inden ibrugtagning, da reklamationer efter brug ikke tages til følge. 

 Ved afbestilling 8 dage før opstilling betales 25 % af hele beløbet. 

 Ved afbestilling senere end 48 timer før opstilling betales hele beløbet. 

 

Telte: 

 Udlejer opstiller og nedtager teltet sammen med lejer (lejer stiller med 2 hjælpere). 

 Indhentning af tilladelse fra offentlige myndigheder til opstilling og anvendelse af telt er udlejer 

uvedkommende. 

 Vanskeliggøres opstilling og nedtagning af force majeure lignende forhold, er udlejer uden ansvar 

for deraf følgende forsinkelse.  

 Lejer fjerner enhver form for affald i teltet, inden dette nedtages af udlejer. 

 Der må ikke bruges tape  /  klisterpapir på teltdug til opsætning af skilte m.m. 

 Der må ikke grilles i teltet og tæt op ad teltet 

 

Ved selv afhent af: 

 

Gulvplader: 

 Nedlægges ifølge udleveret vejledning 

 Har man lejet gulv som selv afhent, skal gulvet helst være lagt inden vi kommer med teltet. 

 Det er muligt at leje/låne en trailer     

 

Borde og stole: 

 Borde og stole skal afleveres i rengjort stand. 

 Levende lys på bordene her skal man sikre sig at de ikke afgiver varme til bordpladen.  

 Bruges der tap til bordpapir skal det være fjernet når bordene afleveres 

 Evt. hynder skal opbevares tørt (skulle de ved en uheld blive fugtig skal de tørres inden de afleveres). 

 Der må ikke stås på bord og stol. 

 Ved transport sørges få at tingene er forsvarlig fastgjort. 

 

Belysning: 
Der må kun tilkobles 1 lyskæde eller lysekrone pr lysedæmper.  

 Lysekrone hænges op i midten af teltet og lysedæmper i telt siden eller gavl  

  (Lysekrone er med 5 lamper der må isættes maks.  40 watt pærer) 

 Lyskæde hænges op på langs i spidsen af teltet og lysedæmper i telt siden eller gavl   

  (Lyskæde er med 8 lampe der må isættes maks. 40 watt pærer) 

 Vedrørende lys pas på at pære ikke kommer i berøring med teltdug. 

 

Omkring en uge før festen aftales, hvornår vi kommer med teltet og på hvilken tidspunkt I kan hente 

gulv, borde og stole. 

 

Borde, stole og gulv hentes og afleveres bag Ølgod hallerne (indkørsel op langs hallerne) om til 

motionscenter, hvis ikke andet er aftalt. 


