
Regler og betingelser for leje af 

 BOX PLAST KASSER. 
 

 

1. De lejede BOX PLAST KASSER. 

1.1.  Lejeperiode for kasserne er minimum en måned, selv om lejeren bruger kasserne i kortere tid. Priser for 
levering, afhentning og evt. Opbevaring af kasserne fremgår af den bestilling der lavers på hjemmesiden. 
 

1.2. Leje af kasserne og opbevaring sker på de vilkår som fremgår af nærværende betingelser.  
 

 

2. Det lejede BOX PLAST KASSER anvendelse. 

2.1. Det lejede kasser må kun anvendes til opbevaring af tørt gods. De lejede kasse må kun bruges til 
flytning og opbevaring af flytte gods. 
2.2. Der må ikke opbevares brandfarligt, miljøfarligt, eksplosivt, herunder fyrværkeri eller anden farligt gods i 
kasserne.  
2.3. Opbevaringen i kasserne sker udelukkende på lejers regning og risiko, udlejer er ikke ansvarlig for tab 
eller andre gener lejer måtte få som følge af beskadigelse af det opbevarede, ved evt. tyveri, brand, 
vandskade, hærværk eller skadedyr m.v. Der må ikke opbevares eller flyttes dyr i kasserne. 
2.4. Lejer skal behandle kasserne med omtanke, så de ikke beskadiges i leje perioden.  
2.5. Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på kasserne, defekte og bortkomne kasser erstattes til 
udlejer til en pris på 190 kr. + moms pr. stk.  
 

 

3. Forsikring 

3.1. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Det opbevarede gods er ikke 
omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. 
 

 

4. Levering, afhentning og regler for brug af kasser. 

4.1. Lejer bestiller kasserne på vores hjemmeside, og kan afhente eller evt. få kasserne levere efter aftale 
med vores kontor.  Afhentning eller levering kan bestilles på Hjemmesiden.  
4.2. Kasserne skal være rengjorte og tømte ved aflevering.                                                                           
4.3. Vi kan levere kasserne ud mod et kørsels gebyr, det gældende gebyr ses ved bestilling på 
hjemmesiden. 
4.4. Vi afhenter og levere og udlevere så hurtigt det er muligt. Dog vil vi forbeholde os ret til en responstid på 
op til 48 timer fra bestilling.                                                                                                                                 

 

5. Lejens størrelse, betaling og regulering 

5.1. Lejens størrelse fremgår af lejekontrakten. Lejen betales for den første måned, inden afhentning eller 

levering. Lejes kasserne i en længere periode udsende faktura på mail ca. den 20 i måneden til betaling den 



første dag i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på Kr. 150,- samt morarenter med 2% 

af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til retslig inkasso er lejer 

forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med dette. 

 

 

 

 

 

 

                                             


