
CLTM Udlejning I/S- Lejebetingelser 
1.Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med CLTM’ 
skriftlige godkendelse. 
2. Det lejede må ikke uden CLTM’ skriftlige godkendelse medbringes til udlandet eller anden lokation i 
Danmark end oplyst ved lejer ved lejeforholdets etablering. 
3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af CLTM fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, 
kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra CLTM’ forretning og rådighed 
jævnfør lejeaftalen. Den dag, udstyret forlader CLTM’ forretning, regnes som første lejedag. Ved 
tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag. Lejeprisen omfatter ikke læsning og 
losning af biler. 
4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er CLTM berettiget til uden varsel at afhente 
det lejede. Det samme gælder i øvrigt, såfremt lejer misligholder kontrakten, for eksempel ved 
manglende lejebetaling til aftalt tidspunkt. Foretagelse af fogedforretning hos lejer samt konkurs- eller 
anden insolvensbehandling betragtes som væsentlig misligholdelse fra lejers side. Effekter hentes på 
lejers regning, uanset sted og størrelse.  
5. Lejeren er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke 
berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod CLTM. 
6. Det lejede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning. Rengøring, oprulning 
af kabler og anden reetablering af udstyr efter returnering faktureres til lejer, jævnfør gældende 
timesatser. 
7. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr, samt 
containere, flight-cases og anden emballage, som udstyret leveres i, 
8. Ved alle skader på udlejede effekter, skal det erstattes til samme stand, dog max selvrisiko på 
10.000 dkk.  

9. Lejer er selv ansvarlig for trailer er på spændt korrekt og der er tegnet kaskoforsikring på den.  

Udlejer:  
CLTM Udlejning 
Margretevej 75 
7800 Skive 
Tlf. 20836562- 20666873 
 
 

Lejer: 
Navn:  
 
Adresse:  
 
Telefon: 
 
Underskrift:  
 
Lejer er ved underskrift eller ved elektronisk modtagelse, 
indforstået med gældende lejebetingelserne.  
       

Lejeperiode:  
 
Effekter udleveret:  
 
Effekter retur: 
 
Adresse for ”selvhentere”:  
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