
  

#HeroCamper™ – Lammefjordsvej 5 – 6715 Esbjerg N – Denmark 
Phone +45 7022 5840 – sales@herocamper.com 

www.herocamper.com 
VAT No DK -40193189 

Side 1 af 2 

LEJEBETINGELSER – HERO CAMPER UDLEJNING 

UDLEJER  

#HeroCamper ApS 

Lammefjordsvej 5 

6715 Esbjerg N 

• Ved indgåelse af aftalen reserveres det fulde beløb på lejers kreditkort. Aftalen betragtes først som 

indgået, når udlejer har modtaget informationerne. 

 

• Depositum og leje betales jf. den til hver tid gældende aftale og depositum tilbagebetales senest 10 

arbejdsdage efter returnering af den lejede Hero Camper.  

 

• Afbestilling indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden faktureres det totale beløb minus 75 % af det 

aftalte lejebeløb. Ved afbestilling mellem 29 og 15 dage før lejemålets ikrafttræden faktureres det 

totale beløb minus 50 % af det aftalte lejebeløb. Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets 

ikrafttræden faktureres det fulde lejebeløb.    

 

• Lejer bekræfter med sin underskrift standen for den lejede Hero Camper på udleveringsdagen. 

 

• Den aftalte lejeperiode er angivet i kontrakten. Lejer indestår for at Hero Camperen tilbageleveres i 

samme stand som ved udleveringen efter endt leje. 

 

• Hero Camper samt inventar skal tilbageleveres på udlejers adresse til den aftalte tid og i samme 

stand som ved udleveringen. Afleveres den for sent uden forudgående aftale vil der blive opkrævet 

kr. 500,- per påbegyndt time ved for sen aflevering.  

 

• Hero Camperen skal være rengjort indvendig og støvsuget. Telt og markise skal være rent og tørt.  

Ved manglende rengøring, modregnes der max. kr. 690,- i depositum til dækning.  

 

• Hvis Hero Camperen på grund af en tidligere lejers misligholdelse, ikke står til rådighed for ny lejer 

på det aftalte tidspunkt, er udlejer uden ansvar for dette. Den nye lejer vil i dette tilfælde ikke blive 

faktureret det aftalte beløb, og aftalen betragtes som opsagt af udlejer. 

 

• Det er tilladt at medbringe 1 hund mod tillægspris på kr. 600,- for ekstra rengøring. Hunden må 

ikke være i møblerne eller efterlades alene i Hero Camper eller i fortelt uden opsyn. 

 

• Rygning er strengt forbudt i en Hero Camper, såvel som i tilhørende telte. 

 

• Ansvaret for skader, der opstår i lejeperioden, påhviler lejer.  

 

• Hero Camperen er forsikret til udlejning. Udlejer har tegnet kaskoforsikring. Lejer hæfter fuldt ud 

for enhver skade, der ikke dækkes af denne forsikring, dette inkluderer også hvis lejers hund laver 

skade. Selvrisikoen udgør 2500,- kr. pr. skade, som er omfattet af kaskoforsikringen. Ved en skade 
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hvor lejer er ansvarlig vil lejer blive opkrævet selvrisikoen. 

 

• Ved uheld, vil eventuelle udgifter for lejeren under udlejningen være udlejer uvedkommende, og 

udlejer kan således ikke blive gjort ansvarlig herfor. 

 

• Det er lejers ansvar at overholde en til hver tid gældende lovgivning, herunder tilsikre at bilen har 

en tilladt påhængsvægt jf. gældende vægtklassificering. 

 

• Føreren af bil er kun lejeren eller anden navngiven person, der er anført i kontrakten og må kun 

benyttes til det antal personer den er beregnet til. Lejer dokumenterer, at han/hun har kørekort, 

samt indestår for at have det nødvendige kendskab til at køre med trailer. 

 

• Udlejer bekræfter herved at være ejer af den jf. lejekontrakten oplyste Hero Camper, og vil ved 

udlejning stille denne til rådighed for lejeren i den aftalte lejeperiode.  

 

• Udlejer er desuden ikke ansvarlig for lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved 

Hero Camperen. 

 

• Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved leje af en Hero Camper.  

 

• Lejekontrakten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med 

lejekontrakten, skal afgøres ved de almindelige domstole. Parterne erklærer, at de har forstået de 

beskrevne regler i ”aftaleloven”, ”forbrugeraftaleloven” og ”købeloven”.  

 

 

 

 

 

Ved at underskrive, accepterer du vores lejebetingelser. 

 

________________________________  _____________________________ 

Lejers underskrift    Dato  

 

 


