
 

   
 

Lejeaftale 
 
 
1 Parter 
Denne aftale om udlån af materiel er indgået mellem: 
 

Navn:  Herefter kaldet Lejer. 

Adresse:  

Postnr.:  By:  

CVR-/SE-nr.:  EAN-nr.  

Kontaktperson:  Telefon:  

Mail:  Mobil:  
 
Og 
 

Navn: Groundsman Association Denmark (GAD) Herefter kaldet GAD. 

Adresse: Ibsvej 38 

Postnr.: 2880 By: Bagsværd 

CVR-/SE-nr.: 34 13 75 36 

Kontaktperson: Thomas Jørgensen Telefon: - 

Mail: formand@groundsman.dk Mobil: 2910 6206 
 
2 Formål 
Formålet med denne aftale er, at GAD lejer udstyr til test af fodboldbaner ud til Lejer.  
 
3 Testudstyret 
Testudstyret består af en Field Tester, 3 meter retskede med tilhørende målekile samt rampe til boldrul 
med tilhørende målebånd og infill-måler til at måle infill på kunstgræs.  
 
 4 Lejeperioden 
Lejeaftalen løber fra mandag d. ____.____.______ hvor testudstyret afsendes fra GAD til lejer til fredag d. 
____.____.______ hvor udstyret skal være afsendt fra lejers adresse med kurer. 
 
Udstyret returneres til følgende adresse: GAD v. Karin Normann, Hersnapvej 79, 5380 Dalby 
 
Hvis GAD ikke modtager testudstyret inden for 3 hverdage efter den aftalte lejeperiode vil Lejer blive pålagt 
en dagbod på kr. 375, 00 indtil det lejede er modtaget retur hos GAD. 
 
5 Opsigelse 
Nærværende lejeaftale er bindende, når den er indgået og kan derfor ikke opsiges fra Lejers side.  
 
 
 
6 Lejers forpligtelser 



 

   
 

I lejeperioden bærer Lejer enhver risiko for testudstyret 
 
 Ved modtagelse af testudstyret skal lejer gennemgå testudstyret og se om testudstyret er funktionsdygtigt.  
 
Opstår der defekter på udstyret under brug, skal Lejer straks underrette GAD herom på kn@grounds-
man.dk.  
 
Ved Lejers forsendelse retur til GAD vil Lejer bære risikoen for forsendelsen, indtil testudstyret er i GAD´s 
varetægt.  
 
7 GAD’s forpligtelser 
GAD er forpligtiget til at sikre at testudstyret er funktionsdygtigt ved afsendelse.  
 
GAD kan ikke holdes ansvarlig for fejl ved testudstyret, som er opstået, efter Lejer har modtaget testudsty-
ret. 
 
8 Betaling 
For lejeperioden skal Lejer betale kr. 2.500,00 eks. moms, som faktureres via det oplyste EAN-nr. Fragt be-
taler lejer selv for.  
 
 
9 Misligholdelse 
Såfremt der opstår ekstraudgifter som følge af Lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, vil Lejer 
skulle afholde disse ekstraudgifter.  
 
Såfremt testudstyret beskadiges i Lejers varetægt, skal Lejer betale for de nødvendige reparationer og en 
eventuel værdiforringelse.  
 
Såfremt testudstyret beskadiges i et sådant omfang, at reparation ikke er mulig, eller omkostninger til repa-
ration overstiger 50 % af testudstyrets nypris, skal Lejer fuldt erstatte testudstyrets nypris.  

 
 

10 Aftalens indhold 
Det fulde aftalegrundlag består af denne aftale. 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
 
________________ den ____.____-20                      __________________ den ____.____-20 
Lejer                                                                                 GAD 
 
 
 
 


