
VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEJE AF THEAULT HESTETRANSPORTER FRA HESTEBIL.DK 

• Bilen skal returneres i rengjort stand, samt skal være muget ud og vasket indvendigt. Ved
manglende rengøring opkræves kr. 625,00 inkl. moms pr. påbegyndt time.

• Det lejede skal returneres til aftalt tid. Ved for sen aflevering, uden forudgående aftale, faktureres 
yderligere kr. 1.395,00 inkl. moms pr. påbegyndt døgn.

• Såfremt en lejeperiode ikke afbestilles, og det lejede ikke afhentes, faktureres der for hele
lejeperioden.

• Bilen har en kaskoforsikret, som dækker skader på bilen. Ved skade opstået på bilen i
udlejningsperioden opkræves en selvrisiko på kr. 8.000,00 inkl. moms.

• I forbindelse med leje reserveres et beløb på lejers betalingskort på kr. 8.000,00. Beløbet frigives
(returneres) såfremt bilen returneres rettidigt, samt derudover fuld tanket og uden skader.

• Eventuelle bøder / afgifter mv. (f.eks. fartbøder eller parkeringsafgifter) afholdes af lejer, og er Glad
Trading A/S uvedkommende. Skal en bøde eller afgift viderefaktureres, pålægges kr. 300,00 inkl.
moms i gebyr.

• Glad Trading A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer eller gods, opstået i forbindelse
med anvendelse af det lejede.

• Glad Trading A/S kan ikke gøres erstatningspligtig for direkte, såvel som indirekte tab.

• Det er ikke tilladt, at ryge i bilen. Såfremt det konstateres, at lejer har røget i bilen, så opkræves et
rengøringsgebyr på kr. 2.500,00 inkl. moms.

• Bilen må under ingen omstændigheder videreudlejes. Kun chauffører som fremgår af
lejekontrakten har ret til, at føre køretøjet.

• Bilen må udelukkende anvendes til transport af heste. Det er således ikke tilladt, at transportere
andre typer af dyr, eller andre former for gods.

• Lejer samt eventuel ekstra chauffør skal minimum være fyldt 21 år, samt ligeledes have haft
kørekort i minimum 3 år.

• Såfremt bilen skal benyttes til kørsel udenfor Danmarks grænser, så bedes lejer oplyse det i
forbindelse booking.

• Det er alene lejers ansvar, at være i besiddelse af det / de nødvendige transportdokumenter,
beviser, samt kørekort for, at transporten kan udføres lovligt.

• Afhentning og returner af det lejede kan alene ske fra udlejeres virksomhedsadresse (Sydhavnsvej
9, 4400 Kalundborg) indenfor virksomhedens åbningstid, med mindre andet specifikt på forhånd er
aftalt, samt fremgår af lejekontrakten.


