LEJEKONTRAKT
Vedr. materiel fra ØBTU´s borddepot

LEJERS
NAVN:
KONTAKTPERSON:

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:

ARRANGEMENT:
DATOER:
STED FOR
ARRANGEMENTET

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:

VI ØNSKER AT LEJE FØLGENDE MATERIEL:
______ BORDE INCL.NET
______ DOMMERBORDE

______ TÆLLEAPPARATER
______ BANDER á 2,30 m.

UNDERSKRIFT LEJER:
___________________ den

UNDERSKRIFT ØBTU:
/

201

_______________________________________

UDFYLDES AF ØBTU:
LEJEPRIS:
_______ BORDE
_______ DOMMERBORDE
_______ TÆLLEAPPARATER
_______ BANDER

___________________ den

/

201

_______________________________________

á KR._________
á KR._________
á KR._________
á KR._________

=
=
=
=

KR._________
KR._________
KR._________
KR._________

Samlet faktura incl. gebyr for eftersyn på kr. _________ fremsendes til låneren/lejeren.
Faktura for transport af materiellet fremsendes direkte fra vognmand.
Lejebetingelser - se bagsiden

Lejebetingelser:
1.

Det udleverede materiel er ØBTU´s ejendom. Materiellet er mærket i overensstemmelse hermed.

2.

Evt. ødelæggelser af materiellet er lejeren ansvarlig for.
Det er derfor en betingelse for leje, at materiellet, når det er hos lejeren, opbevares tørt indendørs, og
på en måde, så det er sikret mest muligt mod ødelæggelse.
Endvidere kræves, at mindst eet voksent menneske er til stede ved af- og pålæsning.

3.

Transport til og fra borddepotet sker for lejerens regning.

4.

Materiellet må til og fra borddepotet kun transporteres af:
Vognmand Lars Aaen
Tlf. 30 27 00 28
Aftaler om aflevering, afhentning m.v. træffes mellem låner/lejer og ØBTU v.Hans-Jørgen
Larsen, tlf. 22 93 12 06.

5.

For at leje materiellet gælder følgende takster:
ØBTU-klubber, der afholder stævner/turneringskampe:
Individuelle stævner:
kr. 15,00 pr. single
Tomands-holdstævner:
kr. 30,00 pr. hold
Turneringskampe:
kr. 50,00 pr. bord og dag
Eftercheck (op til 8 borde)
kr. 200,00
Eftercheck (9 - 16 borde)
kr. 400,00
Eftercheck (17 - 32 borde)
kr. 800,00
ØBTU-klubber, der afholder andre arrangementer samt øvrige lejere:
Pr. bord:
kr. 200,00
Pr. dommerbord:
kr. 35,00
Pr. tælleapparat:
kr. 35,00
2 vogne bander á 60 stk.:
kr. 750,00
Eftercheck
som ovenstående
Ved aflysning af et arrangement, hvortil der er bestilt borde, kan der opkræves et afbestillingsgebyr.

6.

Lejeren skal sikre, at man under opbevaringen af materiellet har en forsikring, der dækker i tilfælde af
indbrud, ødelæggelser m.v.
Under transport til og fra borddepotet er materiellet dækket af vognmandens forsikring.

7.

Lejeren forpligter sig til, ved sin underskrift, at overholde ovenstående bestemmelser. Sker dette ikke,
kan man ikke påregne at kunne leje materiellet ved en senere lejlighed.

8.

Lejeren forpligter sig til, ved sin underskrift, at sørge for, at alt materiellet tilbageleveres - læsset som
ved modtagelsen. Sker dette ikke, vil man blive opkrævet et beløb på kr. 100,- pr. ekstra time, som
ØBTU skal bruge ved eftersynet.

