
 

Bestillingsformular 
til 

transportmateriel til brugte lyskilder 
 

 

Firma navn   

CVR nr.   

P nr.   

Kommune nr.    

Fakturerings adresse 
Gade:  

By:  

Leverings adresse 

Gade:  

By:  

Tidsrum for afhentning af 
container: 

 

Kontaktperson 

Navn:  

Tlf. nr.:  

E-mail:  

Antal og type af container 

ELC TL Container  

Plastik tromle:  

 
 



 
Prisliste 

Alle priser er eksklusiv moms og inklusiv forsendelse, afhentning og genbrug af de brugte 
lyskilder.  
 
 

Type Leje 
DKK/måned 

Bemærkninger 

ELC FL container 200  

Plastik fad 50 afhentes kun i forbindelse med en ELC FL 
container  

 
 
Betaling 
Marius Pedersen A/S fremsender fakturaer på vegne af LWF. Ved for sen betaling 
beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,00. 
 
 
Afgifter 
Eventuelle skatter og/eller afgifter til offentlige myndigheder/institutioner og/eller private i 
forbindelse med det lejede (eller benyttelse heraf) er for lejers regning. 
 
 
Levering 
Udstyret er leveret, når det af udlejeren er placeret på leveringsstedet.. Lejer er forpligtet til 
at undersøge det lejede udstyr umiddelbart efter overtagelse heraf. Reklamationer over 
evt. mangler ved eller skader på det lejede udstyr skal ske skriftligt til LWF straks efter 
lejers overtagelse af det lejede udstyr. Transportpriser (levering/afhentning/returnering) 
inkluderer 20 minutter til aflæsning og 20 minutter til pålæsning. Ventetid derudover er for 
lejers regning. Det påhviler lejer at sørge for at adgangsveje samt stedet, hvor det lejede 
skal placeres, er ryddet for uvedkommende genstande. Der tages forbehold for evt. 
prisstigninger på transport i lejeperioden. 
 
Tilbagelevering af udstyr skal ske på det, af udlejer, anviste depot. 
 
 
Lejers ansvar 
Firmaet, der lejer transportmaterialet, er ansvarlig for, at containerne bliver placeret på fast 
grund og med let tilgang for transportøren til at skifte containeren. Det er firmaets ansvar 
at sikre, at kun lyskildeaffald (sparepærer/lysstofrør og ikke emballage) kommer i 
containeren, og at affaldet er sorteret i de korrekte fraktioner. Hvis der kommer andet 
affald i containeren og det giver anledning til ekstra omkostninger vil de blive faktureret 
videre til firmaet. 
 
Det påhviler lejer at indhente de fornødne tilladelser til placering af det lejede. Endvidere 
påhviler det lejer at afmærke udstyret i henhold til gældende lovgivning og forskrifter af 
enhver art, herunder såfremt udstyret placeres på offentlig vej eller område. Såfremt det 



 
lejede flyttes fra den anførte placering skal der gives meddelelse herom til LWF. Det lejede 
må ikke anbringes uden for Danmarks grænser med mindre der forinden foreligger skriftlig 
godkendelse fra LWF. LWF (eller en repræsentant herfor) er berettiget til at besigtige det 
af nærværende kontrakt omhandlede udstyr på et hvilket som helst tidspunkt det måtte 
ønskes. 
 
Lejer er ansvarlig for skader på og/eller ødelæggelse af det lejede udstyr. LWF debiterer 
lejer for eventuelle reparationer, rengøring (herunder fjernelse af graffiti) og/eller fejning.  
 
Lejer er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et 
beløb svarende til det lejedes værdi. 
 
 
Lejeperiode 
Lejemålet løber fra den i bestillingsformularen anførte dato. Lejeren kan varsle opsigelse 
af lejemålet til LWF skriftligt med én måneds varsel. Fornyelse af opsagt lejemål kan kun 
ske en gang årligt. Udstyret skal være placeret således, at udlejeren kan afhente det uden 
hindring. I modsat fald er udlejer berettiget til at debitere lejer for meromkostninger der 
følger heraf. Lejen er afsluttet når LWF har registreret tilbagelevering af udstyret til LWF 
depot og konstateret at udstyrets stand svarer til den stand det blev udleveret i. 
 
 
Rådighed 
Containeren forbliver LWF’s ejendom og skal returneres på LWF’ forlangende i samme 
stand som den blev udleveret i. Da containeren forbliver LWF’s ejendom kan der ikke 
foretages udlæg heri og der kan ikke ske udpantning m.v. Det lejede kan ikke overdrages 
til 3. mand uden LWF’s udtrykkelige skriftlige samtykke.  
 
 
Misligholdelse 
Alle omkostninger, der skyldes misligholdelse af denne kontrakt påhviler lejer Såfremt lejer 
ikke betaler den aftalte leje eller omkostninger iht. aftalen er LWF berettiget til uden varsel 
at lade det lejede afhente for lejers regning og risiko. 
 
Hvis lejer ikke er i stand til at tilbagelevere containeren, enten fordi den er gået til grunde, 
er forsvundet eller lignende, er lejer forpligtet til at betale den fulde pris for containeren på 
kr. 5.000. 
 
 
Produktansvar 
Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede. Det påhviler lejer at holde LWF 
skadesløs med hensyn til eventuelle krav, der måtte blive rejst overfor LWF, også skader 
forvoldt overfor tredjemand, på grund af eventuelle farlige egenskaber, som det lejede 
(og/eller dets indhold) måtte være i besiddelse af. LWF kan ikke gøres ansvarlig for skader 
eller tab forvoldt af - eller via det lejede, ej heller holdes ansvarlig for følgeskader og 
afsavn i tilfælde af driftsforstyrrelser, strejker og andre uforudsete hændelser. 



 
 
 
Værneting 
Alle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres ved Sø- og Handelsretten i 
Københavns.  
 
 
 
Ved nedenstående underskrift tiltrædes de ovenfor beskrevne vilkår og samtidig bekræftes 
det, at virksomheden ikke er registreret som individuel producent/importør hos DPA-
System.  
 
 
 
Dato: 
 
På vegne af lejer: 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Sign.) 


