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Lejekontrakt for Orø Toiletlaugs Toiletvogn  

  

Lejers navn                           

  

Lejers adresse                    

  

Lejers telefon:     

  

Lejers mail:                        

  

Lejeperiode   

Fra dato    Til og med dato  

         

  

Depositum betalt ved lejeaftalens indgåelse,   400,- kr  

 

Slutafregning ved afsluttet lejemål 

Pris for leje og standard opstilling samt afhenting:            

Tillæg for særlig opstilling og/eller tilslutning:              

Tilkøb håndklæder a 35,- kr / 250 stk:      

Tillæg rengøring 1.000,- kr , specialrengøring 1.500,- kr       

I alt at betale       

 

Depositum skal være indgået på laugets konto senest 5 hverdage før vognens modtagelse:        

Betales til konto: 1726 6892146606  

Lejer har læst, forstået og accepteret kontraktens side 1, 2 og 3.  

 

 

         

                 Lejers underskrift         For Orø Toiletlaug  
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Vilkår for leje  

  

Opstilling og tilslutning  

Toiletlauget varetager transport og opstilling på grunden, samt en standard tilslutning til kloak. Krav: 

- Der må højst være 5 meter fra vognen til kloakbrønden 

- Rindende vand, hvor vognens slange kan tilsluttes 

- Elstik 220V 

- Fast underlag hvor vognen skal køres og opstilles. Fri passage. 

Dette er med i lejeprisen ved en standardopstilling. Kræver opstillingen og/eller tilslutningen mere, udføres 

dette til en merpris efter aftale.  

  

Fejl og skader 

Toiletvognen besigtiges for fejl og skader sammen med lejer og udlejer. Det sker 1) når vognen er opstillet 

og tilsluttet og overdrages til lejers ansvar og 2) når vognen afhentes.  

Konstaterede fejl og skader ved lejers overtagelse af ansvar:  

  

  

  

Konstaterede fejl og skader ved lejeres tilbagelevering af vognen:  

  

  

  

Lejers ansvar  

1. Ansvarsperiode: Når Toiletvognen er opstillet og tilsluttes og gennemgået af lejer og Toiletlauget, er den i 

lejers ansvar. Lejers ansvar ophører, når vognen er besigtiget og afhentet af Toiletlauget.  

2. Stand: Toiletvognen skal behandles ordentligt, og afleveres i samme stand, som da låntager fik 

toiletvognen leveret.   

3. Materielle skader: Lejer er fuldt ansvarlig for skader, som opstår, medens vognen er i lejers ansvar. Lejer 

er fuldt ansvarlig for at erstatte sådanne skader—reparationer m.v. skal udføres af fagfolk, som kan 

godkendes af Toiletlauget.  

4. Personskader: Personskade som opstår, medens lejer har ansvaret for vognen, er lejers ansvar. Lejer kan 

ikke gøre ansvar gældende over for Orø Toiletlaug.  
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5. Rygning: Rygning i toiletvognen er ikke tilladt og er et kontraktbrud. Konstateres det, at der har været 

røget i vognen, skal lejer betale for en indvendig specialafvaskning af vognen.  

6. Tilslutning vand og el: Toiletlauget er behjælpelig med at der tilsluttes vand og el.  

7. Rengøring: Toiletvognen skal afleveres omhyggelig rengjort og tilslutningsrøret skal være gennemskyllet. 

Det er vigtigt at lejer følger rengøringsanvisningen. Vognen må IKKE spules.  

8. Kontakt: Opstår der skader eller fejl, kontakt straks Orø Toiletlaug på 22628399 og tal med Bjarne 

Petersen.   

 


