LEJEKONTRAKT for HESTETRAILER
Variant 2004H, stel nr. UH72004H003249031, reg. nr. JZ 9763



Vægt

Totalvægt 2000 kg / Last 1250 kg / Egenvægt 750 kg



Kørekort

B-kørekort - nuværende regler:
Kombinationer med påhængskøretøj på over 750 kg er tilladt, så længe påhængskøretøjets
maximale tilladte totalvægt ikke overskrider den trækkende bil's egenvægt, og at kombinationen
ikke overskrider 3.500 kg. Hvis kombinationen overskrider de 3500 kg kræves der trailerkørekort
(B/E eller B+). Traileren lejes kun ud mod fremvisning, samt fotokopiering af gyldigt kørekort. Ved
underskrivning af lejekontrakt skriver lejer også under på at det kun er denne, der kører med
traileren i lejeperioden.



Depositum

Der lægges et depositum på kr. 500,00 (incl. moms) som tilbagebetales, hvis traileren leveres
tilbage rengjort og i samme tilstand som ved afhentning.



Rengøring

Traileren leveres på aftalte adresse på aftalte tidspunkt i indvendig rengjort tilstand. Dvs. at alt
strøelse er fjernet, samt foderkrybberne er rengjorte. Har traileren kørt i mudder eller lignende, skal
denne også vaskes udvendigt. Vær opmærksom på at der er afløbshuller i foderkrybberne, og at
de derfor ikke kan bruges til vand og foder med lille struktur.



Skader

Lejer hæfter for alle skader på traileren i den tid traileren er i lejers varetægt. Ved opståede skader
kontakter udlejer dennes værksted og får fastsat reperations-pris, som lejer betaler.



Registreringsattest og Dyreattest

En kopi af trailerens registreringsattest skal medbringes under kørsel. Denne hænger i lamineret
form i trailerens sadelrum. Her findes også kopi af en u-underskrevet lejekontrakt, samt kopi af
Dyreattesten.



Priser

Traileren udlejes altid incl. den lovpligtige strøelse i form af spåner. Ønskes der ikke spåner i
bunden pga. benyttelse af traileren til andet end heste-transport, meddeles dette ved booking.
Pr. 4 timer – kr. 200,00 incl. moms
Pr. døgn – kr. 350,00 incl. moms
Pr. weekend (eller 3 døgn) – kr. 600,00 incl. moms

Pr. påbegyndt time, der overskrider det aftalte udlejede tidsrum: kr. 50,00 incl. moms
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Lejeperiode: ___________________________________________________

Pris:

________________________

Moms:

________________________

I alt:

________________________

Depositum: ____________________

Er traileren i orden ved udlejningen? – Evt. bemærkninger:

Lejer

Udlejer

___________________________
Underskrift samt dato

_____________________________
Underskrift samt dato

Er traileren i orden ved aflevering? – Evt. bemærkninger:

Meza – Mahte v/ Mia Andersen
Knabstrupvej 30 A, 4420 Regstrup. Tlf. 59 22 60 48 – Mobil 51 92 40 48
Mail: mezamahte@info.dk www.meza-mahte.dk
CVR/SE-nr. 30 87 32 70

2

