
Lejeperiode: 
 
3 dage eller efter aftale. 
 

Betaling: 
 
Ved leje af telt betales der 50 % a´ conto ved bestilling, og resten af beløbet efter returnering. 
Lejemålet er først bindende når a´ conto beløbet ifølge lejekontrakt er betalt. 
 
Ved leje af kun borde stole service mm. skal der ikke betales aconto beløb. 
 

Afbestilling: 
 
Ved afbestilling af telt senere end 14 dage før afhentning, tilbagebetales aconto beløbet ikke ifølge 
lejekontrakt. 
 

Leveringsforhold: 
 
Ved enhver teltopsætning skal lejer selv stå for opsætning og nedtagning. Lejer henter selv teltet, som 
til de fleste tider ligger på en trailer pakket og klar til afhentning. Såfremt lejer ikke har et køretøj til at 
trække traileren, som kan vejer 2 ton. kan det leveres og afhentes igen på lejers bopæl mod betaling. 
 
Lejer kan og må ikke påregne at få det lejede opstillet, når der er orkan, storm eller andre vejrforhold, 
der forhindrer opsætning af hensyn til sikkerhed og skader.  

Anvendelse: 

Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys inde i teltet. Samt udenfor i en afstand på 2,5 m. 
fra teltet. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, varme ting, og der må ikke opsættes 
klistermærker eller tape m.m. da limen næsten ikke er til at få af teltdugen. Såfremt det sker bliver 
lejer pålagt ekstragebyr til rensning. 

På borde må duge / papir ikke fastgøres med søm eller stifter. Evt. Reklamation skal rettes til os før 
ibrugtagelse. 
Alt service skal være rengjort efter brug, hvis der ikke er en anden aftale. 

Forsikring: 

Lejer bærer det fulde ansvar for alle skader, og er erstatningspligtig overfor MB Udlejning. 

Lejer står selv for eventuel tilladelser plantegninger osv. Som beredskabsstyrelsen kan stille. 

  
Gulve: 
 
Der gøres opmærksom på, at gulve normalt følger terræn. Ligeledes gør vi opmærksom på, at lejer 
selv skal rengøre gulve inden aflevering hvis der er behov for dette. 

Transport: 

Ved transport beregnes 7,00kr. pr. kørt km. Dog min. 150,00kr. Samt eventuelle broafgifter.  

Generelt: 

Der tages forbehold for ændrede priser og trykfejl. Priser er gældende fra 1. Jan 2023 

Alle priser er inkl. 25% moms. 


