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             Leiekontrakt, sjekkliste og utleiebetingelser  
 

Utleie dato:  ______ / _______ / __________  KL. __  : __             Utleier Signering: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Avtalt innleverings (Returning)  dato: _______/ _______/ __________  KL. __  : __ 

 

Varetype(Sett kryss):   [X] NiftyLift T120 MK1C 

Annet/Other: 

Reg.Nr / Serienummer: 04-38991 

 

Sjekkliste 
Markèr kontrollen. Ved avvik, før opp avviket under «Notat»: 

                                                

              
 
Betegnelse Kontrollert Merk Betegnelse Kontrollert Merk 

Lys:   Nesehjul:   

Bremser:   Utvendig skjermbuer:   

Tilhenger grep:   Hydraulikk   

Dekk/Hjul      

      

 Notat: 

 

Jeg, leietaker, bekrefter herved at jeg har lest igjennom utleiebetingelsene (Se bakside) samt 
gått igjennom og godkjent sjekkliste samt betingelser for utstyret, og er inneforstått med reglene 
for leie og retur av utstyr hos Wilhelmsen Utleie AS samt er inneforstått med reglene for 
erstatning av tapt- / skadet utstyr og Norske forskrifter for kjøring med tilhenger. 

      Informasjon om Leietaker 
Navn (Vennligst skriv tydelig): Tlf: 

Org.NO (Bedrift): Kontonummer for refusjon av depositum. (Ref pkt 2): 

Adresse (Vennligst skriv tydelig): 

Postnr: Poststed: 

Utstyret skal returneres senest den :                       Kl. 
 
 
Dato:  ______/ _______/ ________       Sign: 
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UTLEIEBETINGELSER 2019 
 

1)UTLEVERING  

Enheten blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker fra leiedato.  Eventuelle mangler/feil blir notert i samarbeid mellom 

leietaker/utleier, og signert av begge parter. Leietaker må være fylt 18 år for at leiekontrakt skal være gyldig. 

Leieperioden gjelder fra utleietidspunkt frem til avtalt retur tidspunkt fra mandag til og med fredag, lørdag senest kl.13:00. Weekend leie 

gjelder utlevering fredag etter kl.15:00 med retur senest kl.12:00 mandag.  

Merk: Ved weekendleie og/eller ved akseptert pristilbud gjelder egne priser uten mulighet for refusjon av leiesum/deler av leiesum ved 

tidligere returnert leieobjekt. Et leiedøgn gjelder leie av utstyr i 24 timer. 

 

2)INNLEVERING 

Enheten skal returneres i rengjort stand.  

Rengjøring av leieobjektet vil bli belastet leietaker/trukket fra depositum med kr.500,-+mva.  

Leietaker har plikt å melde fra om feil, skade og/eller mangler på utleie enheten ved innlevering eller under utleie perioden der disse 

forvoldes av leietaker. Et leiedøgn gjelder leie av utstyr i 24 timer. 

Innlevering av utleie enheten samt tilbehør skal alltid skje på avtalt returtidspunkt (mandag til fredag) og senest kl.13:00 på lørdager. Ønskes 

forlenget utleie periode, må dette informeres om senest kl.12:00 dagen før avtalt returtidspunkt eller førstkommende virkedag senest kl.12:00. 

Leieobjektet inkl. utstyr (Strammebånd, tilhenger lås, nøkler o.l) regnes ikke som komplett returnert uten skriftlig godkjenning av utleier, og 

leietaker er således ansvarlig for utleieobjektet inkl. utstyr frem til registrert mottatt av utleier.  

Utleier har herav rett til å holde tilbake depositum /fakturere døgn leie utover depositum frem til returen er å anse som komplett 

senest 24 t etter deleretur. Depositum vil ellers godskrives utleier sammen med eventuell differanse av de faktiske kostnadene på 

manglende utleie objektene. Eks:Strammereimer, tilhenger nøkler, ekstra karmer o.a. 

Dersom utleieobjektet må hentes av utleier, belastes leietaker med til en hver tids gjeldende takster . Refusjon av depositum godskrives 

leietakers kontonummer. 

 

3)SKADER OG FORSIKRING 

Alle feil, skader og mangler som ikke er definert under pkt 1, samt taksering der utleier finner dette nødvendig utført på grunn av skadens 

omfang, belastes leietaker i sin helhet og i etterkant. 

Leietaker har ansvaret for at utleie enheten(e) er godt ivaretatt og ikke utsatt for potensielle tyverier, hærverk eller uforsvarlig kjøring/bruk 

som medfører skade på leieobjektet. 

Alle varehengere er forsikret. Ved tyveri eller større skade der erstatningsansvaret overstiger egenandelen vil leietaker bli belastet med 

egenandel på enheten.  

Egenandelen er pr. i dag på kr. 4.000,- for alle tilhengere, og kr.10.000,- på øvrige utleie produkter. Er skadeomfanget vurdert og/eller taksert 

under det til en hver tid gjeldende egenandelen, vil leietaker bli fakturert for de faktiske kostnadene. 

Hverken manglende opplæring på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet. 

 

4)FREMLEIE 

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, 

pantsettelse eller lignende) over utstyret. 

 

5) TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET 

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike forhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at 

utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle 

utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leietaker plikter å 

påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Ved tilgrising av f.eks maling vil leietaker bli belastet rengjøring 

av utstyret. Leietaker dekker selv transportkostnader ved utlevering og tilbakelevering, kostnader ved punktering og renhold av utstyr. 

Wilhelmsen Utleie AS har til enhver tid rett til å inspisere utstyret og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under 

leieperioden. 

 

6)BETALINGSBETINGELSER 

Om ikke annet er avtalt, betales avtalt leieforhold før utleieobjektet utleveres inklusive depositum.  

For sen tilbakelevering av utleie objekt med tilbehør / ukomplett retur eller uten avtale om forlengelse av leieperioden vil ubetinget 

bli fakturert leietaker med til en hver tid gjeldende timepris (døgnpris e/stengetid) på utleie objektet.   


