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Lejebetingelser for Flagudlejning.dk  
Når der lejes flag og udstyr hos Flagudlejning.dk, uanset om du selv monterer på din egen flagstang, 
eller om vi opsætter, forventes det, at udstyret behandles med omtanke. 

Flagstænger og ”fødder” 
Indendørs flagstænger (paradestænger) kommer med ”hætter” på knoppen, som skal monteres igen efter endt brug. 
Stængerne må ikke stilles op ad en væg, da de derved kan blive skæve. Fødder skal håndteres varsomt da hårde stød, 
kan få malingen til at ”skalle” af. 
 
Flag 
På vores flag må der ikke påsættes søm, skruer, strips, tape eller lign.  
 
Forsendelses og returnering 
Som udgangspunkt sender vi med PostNord eller GLS (både til privat og erhverv). Ved større forsendelser søger vi den 
billigste pris via fragtselskaber. Forsendelse af udlejede varer skal returneres senest dagen efter endt leje, med mindre 
andet er aftalt. Ved returnering skal det lejede sendes som pakke så udstyret er forsikret. Fejlreturneret materiale 
opbevares 14 dage, hvorefter det bortskaffes. Returneres udstyr personligt, efter kl. 17.00 eller i weekender/helligdage – 
og kun efter forudgående aftale - skal udstyret være indpakket med tydelig markering af kundenavn//afsender og kan 
udelukkende sættes tilbage der hvor det blev afhentet/aftalt.  

Lejeperiode 
Som udgang punkt betales kun leje for selve brugsdagene og ikke for fragtdagene. Såfremt den aftalte lejeperiode 
overskrides, betales dagsleje indtil udstyret er returneret. Udlejer forbeholder sig retten til at kræve erstatning for evt. 
yderligere tab som måtte liges, i forbindelse med lejeres manglende rettidige returnering af udstyr. Såfremt det er aftalt at 
udlejer står for levering/afhentning, skal det ske i overensstemmelse med det i orden aftale. Såfremt udstyret ikke 
klargjort til aftalt tid, sendes faktura for yderligere omkostninger udlejer måtte have i denne forbindelse. Den daglige leje 
beregnes for hele lejeperioden, uanset om udstyret benyttes eller ej.  

Udlejning i flere dage 
Hvis du har lejet vore flagstænger og betonklodser, skal flagene ind hver aften inden solnedgang (dette gælder både 
stænger, klodser og flag). Vi kommer gerne og nedtager/opsætter. Dette har dog en merpris ud over lejen. Se gældende 
priser under kategorien "Priser". 

Snavs  
Vi er hos flagudlejning.dk klar over, at flag, som har hængt ude, bliver beskidte, men vi forbeholder os retten til at 
opkræve et gebyr for at vaske flagene, såfremt de bliver returneret meget snavsede eller misligholdt. Flagene må ikke 
vaskes. Og skal foldes pænt før returnering. 

Misligholdelse 
Såfremt flag eller andet udstyr misligholdes, kræves erstatning til gældende dagspriser. 
Har udstyret, ved returnering, ikke fået fjernet strips, tape m.m., fremsendes faktura på kr. 20,00 pr. flag excl. moms. 
Skal flagene vaskes og/eller stryges, fremsendes faktura på kr. 10.00 pr. flag, excl. moms. 
 
Ansvar 
Flagstænger kan vælte ved relativ lidt vind (6-8 m/s) - også selv om de står forsvarligt forankret i holder og med 
betonstøtter på siderne. Flagudlejning.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for evt. ting- eller personskader der er opstået 
under udlejning. Det er lejers ansvar at orientere sig om, samt overholde eventuelle flagregler. 
 
Forsikring  
Udstyret er lejers ansvar i hele lejeperioden og skal således være dækket af lejers forsikring. Tyveri af lejet udstyr er 
ligeledes lejers ansvar.  
  
Erstatningspligt 
Lejer har erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr, som erstattes til nypris. Kan 
reparation udføres, sker dette ved lejers foranstaltning og regning. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade 
forvoldt af lejer. Tvivlsspørgsmål afgøres i retten i udlejers retskreds. 
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