
Lånebetingelser Trailer 

Navn: 

 

Adresse: Sadelmagerporten   Tlf.: 

 

Lejemålsnummer: 35-3-   E-mail: 

 

Låner har vist legimitation/Kørekort                                    Låner har fået udleveret registreringsattest på traileren 

Låner 

Låneperiode fra  _____________ til _______________ 2018 
 
 
Forsikringsselskab ______________________________                     Police nr.:___________________ 
 
 
Registreringsnummer ___________________________ 
         

Vilkår 
 
1.Traileren kan kun udlånes til beboere i Store hus i 2 dage og må kun benyttes til kørsel der har med lånerens lejemål at gøre. 
 
2. Hvis du bliver forhindret i at afhente den reserverede trailer, skal du afmelde din reservation til ejendomskontoret hurtigst muligt på  
    mail: ek-storehus@kab-bolig.dk eller tlf. 36 77 03 44 ml. 9.00 - 10.30 på hverdage. 
 
3. Låneren skal ved modtagelsen af Avedøre Boligselskabs trailer, kontrollerer at traileren er i orden, herunder særligt at traileren er rengjort,  
    driftsklar og fri for skader/mangler. Eventuelle fejl, skader eller mangler skal straks meddeles ejendomskontoret.  
    Du kan tage billeder og sende det til ek-storehus@kab-bolig.dk INDEN traileren tages i brug. 
 
4. Traileren skal tilbageleveres i rengjort stand, senest på det i aftalen fastsatte afleveringstidspunkt. Nøglen kan afleveres personligt i  
    kontorets åbningstid eller i ejendomskontorets postkasse. Afleverer du ikke trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr  
    på 200 kr. Endvidere skal traileren være forsvarligt fastlåst på det anviste sted for trailer parkeringen efter brug. 
 
5. Trailer må ikke overdrages til andre personer end lånetager eller den ansvarlige for registreringen på bilen og må kun alene  
    benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for låneres egen risiko og Avedøre Boligselskab  
    forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed.  
    Det påhviler låneren at sikre sig, at bilens trækkrog er ansvarsforsikret sammen med bilen.  
 
6. Låner hæfter for eventuelle skader som vil blive opkrævet låneren for udbedring. 
 
7. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr. 
    Skader der er forvoldt af traileren, er udelukkende af lånerens forsikring. 
    Avedøre Boligselskab er ikke ansvarlig for skader forvoldt på personer eller gods opstået i forbindelse med det lånte,  
    herunder skader på låners bil. Avedøre Boligselskab er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved  
    arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt af traileren. Avedøre Boligselskab er under ingen omstændigheder  
    erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos låner eller tredjemand. 
 
8. Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af den Avedøre Boligselskab trailer, du har lånt, hæfter du selv for denne.  
    Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura fra Avedøre Boligselskab på bødens beløb plus et rykkergebyr. 
 
9. En kopi af trailerens registreringsattest skal medbringes under kørsel. 
 
10.Låneaftalen kan kun forlænges ved ny skriftlig aftale. 
 
11.Eventuelle udgifter for låner på grund af uheld er Avedøre Boligselskab uvedkommende. 

 

 

 

 

Låner er hermed gjort bekendt med vilkårene for lån af trailer og er med sin underskrift indforstået med ovennævnte vilkår 

Dato:_____________ 

 
 

__________________     ____________________ 

    Underskrift låner                                                                        Underskrift & stempel udlåner  
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