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Camper-Rent V/Tj-Camper
camperrent.dk@gmail.com
Bank: Vestjysk bank: 7739 - 0001577614
__________________________
__________________________
__________________________
Mailadresse: _____________________ Tlf:____________________
Lejekontrakt uge nr. ____________

Lejer hermed autocamper til __ pers.

Model. ___________________

Autocamer.________nr.

Kørekort nr. _____________ Ekstra Kørekort nr. ____________
Reg. nr._________

for følgende periode

til ___/___-____ kl.____
Lejen udgør

___ /___-____ kl. ____
( i alt ____ dage )

kr._____________

Forsikring mod selvrisiko kr._____________ ( 300,- pr. døgn )
Startpakke

kr.

1000,-

Leje af _____________

kr._____________

Total leje

kr._____________

Depositum.

kr. 7.500,-

d. ________

( betalt d._________ )

50 pct. leje ( 6 uger før afhentning )

kr. ________ d. ________

( betalt d._________ )

50 pct. leje ( 3 dage før afhentning ) kr._________ d. ________

( betalt d._________ )

Kontrakten er først gyldig når betaling af depositum foreligger.
Ved indbetaling oplys venligst autocamper-nummer samt lejeperiode.
Autocamper km. __________ ( Fri kørsel __________ km. Ekskl. diesel )
Hjemkomst km. __________
Kørt i alt

km. __________ km. Difference i alt________ ( Af kr. 1,75,- ) I alt kr. _____
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Evt. andre udgifter.
Diesel L. ________

I alt kr. ______________

Rengøring.( kr. 750,- ) + ( efter hund kr. 600,- ) I alt kr. ______________
Tømning af tank / toilet tank ( kr. 750,- )

I alt kr. ______________

Kasko skade.

kr. ______________

At betale i alt for andre udgifter.

kr. ______________

Depositum retur.

kr. _______________

I alt

kr. _______________

Evt. vejafg. Og bøder efter faktureres mod et gebyr på kr. 125,Reg. nr. _______________________________
Kontonr. _______________________________

Lejerens underskrift. _____________________________________
Udlejers underskrift. _____________________________________
Dato. ______________

Denne kontrakt skal medbringes ved afhentning af autocamperen.
VIGTIGT: Læs bilag/tillæg til kontrakt, disse punkter dækkes også af deres underskrift.
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Betingelser ved leje af Autocamper.
AUTOCAMPEREN må kun føres af den eller de personer der er noteret i lejekontrakten med kørekortnr. Lejer og
chauffører skal være fyldt 23 år, og have haft gyldigt dansk kørekort i min. 12 mdr. Under kørsel må der ikke
transporteres flere personer, end autocamperen har lasteevne til.
DEPOSITUM (kr. 7.500,-) returneres op til 30 dage efter endt lejemål ved vognens skadefri og rengjorte tilbagekomst.
Speedometeret er plomberet. Brydes denne plombering beholder Camper-Rent hele depositummet. Depositum og evt.
forfalden leje skal betales senest 8 dage efter reservering for, at lejekontrakten er gyldig.
BETALING AF LEJE. 50% af lejen betales senest 6 uger før lejemålets start, resten af beløbet betales senest 3 dage
forinden afhentning.
AFBESTILLING. Depositum betales ikke tilbage ved afbestilling senest 6 uger før lejemålets start, Ved afbestilling
mindre end 6 uger før lejemålets start, hæfter lejeren for hele lejebeløbet samt depositum. Ændringer af kontrakt ekspeditionsgebyr kr. 500,-. Evt. afbestillingsforsikring, rekvirer da hos Camper-Rent en folder fra Europæiske
Rejseforsikring eller gå ind på www.europaeiske.dk og se mere. Ved bestilling kontakt da Camper-Rent hvis de ønsker
en afbestillingsforsikring.
AFBESTILLING SKAL SKE SKRIFTLIGT!
ANSVAR. Prisen inkluderer kasko- og ansvarsforsikring. Evt. skader der påføres bussen af fører eller passagerer og
som ikke dækkes af nogen forsikring, skal betales af den ved underskrift bundne lejer. Der er en selvrisiko på kr. 6.000,ved enhver ansvars og kasko skade, som betales af lejer. I tilfælde af at bussen parkeres på vores grund om natten, sker
det for lejers forsikringsrisiko indtil næste morgen. Lejeren er desuden ansvarlig for skader på vandtanke, pumper og
toilet i tilfælde af frost. Disse skal tømmes eller på anden måde frostsikres i tilfælde af frostvejr. I tilfælde af diesel i
frisk vandstanken skal tank, varmtvandsbeholder og slanger udskiftes. Dette er ikke omfattet af forsikringen og skal
betales af lejer. Forsikring mod selvrisiko kr. 300,- pr. døgn.
VED INDBRUD. i autocamperen dækker en forsikring for autocamperens inventar, såfremt der optages politirapport
og kopi heraf hjemtages. Selvrisiko på kr. 500,- på inventarforsikringen betales af lejer. Beskadiges bussen er der på
forsikringen yderligere en selvrisiko på kr. 6.000,- der ligeledes betales af lejeren. Deres egen indboforsikring dækker
Deres gods, såfremt det politianmeldes. Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt ferie, hvis autocamperen havarerer.
Lejeren kan ikke kræve erstatning, hvis diverse tekniske installationer bryder sammen. Såfremt der opstår fejl på
autocamperen, kør da til nærmeste værksted, og få fejlen konstateret. Såfremt reparationen overstiger kr. 500,-, ring da
venligst til os på tlf. (+45)53602643 eller (+45)22922643, i tidsrummet 10.00 til 16.00 Vi vil da give Dem besked om,
hvordan De skal forholde Dem. Reparationer under kr. 500,- kan foretages uden Camper-Rent´s samtykke. Enhver
reparation skal dokumenteres ved regning, og udskiftede dele bringes med hjem. Ved færdselsuheld eller lignende, sørg
altid for at få optaget politirapport - og tag aldrig skylden på Dem i udlandet - det kan blive dyrt for Dem. Husk at
meddele Camper-Rent alle enkeltheder. Tag fotos af situationen som viser skadens omfang (alle skader på begge
køretøjer, m.m.) og evt. skyld, det kan spare Dem for udgifter. Udfyld også skadeanmeldelsen. Alle politimæssige eller
andre krav som skyldes lejerens brug af køretøjet, hæfter lejeren helt og fuldt for, og Camper-Rent kan ikke gøres
ansvarlig herfor. Kører man ind i miljøzonerne uden miljømærke, står lejeren selv til ansvar for en evt. bøde.
RENGØRING. Autocamperen er ved afhentning rengjort og alt service optalt, og de bedes aflevere Autocamperen i
den samme rengjorte stand. Såfremt de er utilfreds med rengøringen, meddeles dette til Camper-Rent inden afgang.
Afleveres den ikke i rengjort stand, rengøres den af Camper-Rent for kr. 750,- (+ kr. 300,- hvis der har været hund med i
autocamperen). Tømning af toilet og spildevandstank kr. 750,- BEMÆRK: tobaksrygning og husdyr er strengt forbudt i
Camper-Rent´s autocampere, overtrædelse koster hele det indbetalte depositum på kr. 7.500,-.
FORSIKRING. Lejen er inklusive moms, fuld kasko- og SOS-forsikring samt gas til hele lejeperioden. Det er de
generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser, der er gældende. I henhold til disse bestemmelser er en evt.
hjemtransport fra udlandet dækket. Af hensyn til næste lejer skal autocamperen afleveres til den aftalte tid - forsinket
aflevering betales med kr. 1.000,- pr. påbegyndt time. For tidlig aflevering eller rejseafbrydelse medfører ikke refusion i
lejebeløbet.
PRAKTISKE OPLYSNINGER. Olie og vand kontrolleres for hver 500 km. (lejeren har ansvaret for, at der er olie og
vand nok på motoren). Hjulboltene efterspændes hver dag. Motorhjelmen åbnes ved at trække i et greb til venstre for
føreren. Sikringer sidder til højre under instrumentbordet. Dæktryk: foran 5,5 BAR, bagved 6,0 BAR. Bliver de
overrasket af frost på turen bør de køre ind på nærmeste tankstation og få påfyldt petroleum på dieseltanken til
frostsikring af dieselen. Der skal påfyldes ca. 15-20% petroleum. VIGTIGT: Ved kørsel i Norge kan der ikke betales
bro-/vejafgift med kontanter eller kort samt trængselsafgift i Sverige. Der skal anvendes en brobizz som feks. kan
bestilles ved Storebælt. Der vil blive opkrævet et gebyr på 125 kr. pr. opkrævning, som vi skal håndtere og videre
fakturere efterfølgende.
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Notater:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

