Lejevilkår for mosteudstyr:
Foreningen ” Rødding – æblets by i Salling” forvalter bl.a. udstyr til fremstilling af most. Formålet med
dette er bl.a. at udstyret skal være til gavn for foreningens medlemmer, således medlemmer kan leje ( og
bruge) udstyr til en pris, som ligger langt under markedsprisen.
Som nævnt skal disse gode vilkår komme medlemmerne til gode. Foreningen forventer derfor, at alle som (
ud over lejer) bruger udstyret, også er medlemmer af foreningen. Er dette ikke tilfældet betales en
merpris. Pris for medlemskab er 50 kr. for 2017.11.15
Derudover gælder at:















Udstyret hentes og leveres på adressen Kærgårdsvej 25, 7860 Spøttrup jf. lejeaftale.
Lejeperioden er normalt et døgn fra kl. 19:00 – kl. 19:00. Andre tidspunkter kan evt. aftales.
Lejer har ansvaret for enhver risiko forbundet med det lejede udstyr og dets betjening- såvel i
forhold til udlejer, som til tredjemand- så længe udstyret er i lejers varetægt.
Lejer er ansvarlig for det lejede udstyr hvad angår tyveri, hærværk, brand og enhver anden skade og
bærer tillige det fulde ansvar over for tredjemand med hensyn til skader forvoldt af det lejede
udstyr, mens det er i lejers varetægt.
Udstyret må kun bruges på lejers adresse, med mindre andet er aftalt.
Udstyret må ikke lejes eller lånes videre til tredjemand.
Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter.
Lejer erstatter ødelagt eller bortkommet udstyr til vejledende udsalgspris (www.mosteudstyr.dk)
Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen, herunder vask af
presseklæder. Presseklæderne skal vaskes i vaskemaskine ved 90⁰C uden brug af sæbe og
skyllemiddel. Ved mangelfuld rengøring pålægges gebyr på 200 kr.
Ved reservation af udstyr fremsender foreningen efterfølgende en lejeaftale. Fra dette sker, har
man efterfølgende en frist på 3 hverdage til at indbetale lejen. Foreningen kan ophæve
reservationen, hvis betalingsfristen overskrides.
Hvis der forud for lejeperioden opstår havari på det bookede udstyr, skal foreningen i videst mulig
omfang forsøge at stille alternativ udstyr til rådighed. Er kapaciteten på det alternative udstyr
lavere, har lejeren krav på tilsvarende refusion. Er kapaciteten derimod højere, har foreningen ikke
krav på forhøjet leje. Er det umuligt at fremskaffe tilfredsstillende alternativt udstyr, tilbagebetales
lejen uden yderligere kompensation.

Ovenstående er godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. september 2017.11.15

Foreningen Rødding- æblets by i Salling
Kornvænget 11c, Rødding 7860 Spøttrup
Tlf. 2220-3707
Mail: finn.d.andersen@skolekom.dk
Web: aebletsby.dk
CVR-nr.: 37149591 Konto: 9070-2600181397

Leje af udstyr fra foreningen ”Rødding – Æblets By i Salling”- Mostegruppen

Lejer:_________________________________ Medlemsnr: __________________ Tlf.: __________________
Mail: _________________________________ Bemærk: ___________________________________________
Udleveres d. _____/_____ 2018 kl. _________ af: _____________________________ Tlf.: _______________
Returneres d. _____/____ 2018 kl. _________ til _____________________________ Tlf.:________________
Leje Betales: ⃝ Kontant ⃝ Mobile Pay på: __________________ ⃝ Bankoverførsel til konto: 9070-2600181397
Kontaktperson:________________________________ Mail: _________________________ Tlf.: ________________

Udstyr

Følgende udstyr medfølger

Mosteydstyr nr. 1

Mosteudstyr nr. 4
Mosteudstyr nr. 5
Frugtkværn nr. 1
Frugtkværn nr. 2
Frugtkværn nr. 3
Frugtmølle nr. 4

Pakkepresse type CP, 7 træplader, 2 dorn, lille stålring, donkraft
m/stang, stålstang til klude, 2 stålspande, 2 grønne plastbaljer, 2 røde
plastskovle.
Pakkepresse type CP, 7 træplader, 2 dorn, lille stålring, donkraft
m/stang, stålstang til klude, 2 stålspande, 2 grønne plastbaljer, 2 røde
plastskovle.
Pakkepresse type CP, 7 træplader, 2 dorn, lille stålring, donkraft
m/stang, stålstang til klude, 2 stålspande, 2 grønne plastbaljer, 2 røde
plastskovle.
Kurvepresse 12 ltr. På stativ, incl. pressesæk
Kurvepresse, 2 stålspande, 2 grønne plastbaljer, 2 røde plastskovle
Elektrisk. Anvendes normal til pakkepresse type CP
Elektrisk. Anvendes normal til pakkepresse type CP
Elektrisk. Anvendes normal til pakkepresse type CP
Håndbetjent. Anvendes normalt til lille kurvepresse

Dunke
Dunke

2,5 liter stabelbare á 15 kr/stk
2,5 liter ikke stabelbare dunke ( eddike dunke) á 10 kr/stk

Mosteudstyr nr. 2

Mosteudstyr nr. 3

Samlet pris

Foreningen Rødding- æblets by i Salling
Kornvænget 11c, Rødding 7860 Spøttrup
Tlf. 2220-3707
Mail: finn.d.andersen@skolekom.dk
Web: aebletsby.dk
CVR-nr.: 37149591 Konto: 9070-2600181397

Pris (kr)
125,-

125,-

125,75,75,125,125,125,25,-

