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AVTALEVILKÅR FOR LÅN AV TILHENGER 
 

AVTALEPARTER: Gratis lån av Gaupen Skaphenger BJ7955 er et privat lån mellom lånetaker og utlåner Jens Alfred 
Sundby. Låneperiode er maksimalt 1 døgn fra innbetaling depositum via Vipps hvis ikke annet er avtalt og spesifisert i 
Vippsmelding. 

FØR AVHENTING: Før hengeren tas i bruk er det viktig å kontrollere tilhengeren for eventuelle feil og mangler, 
inklusive lys og signalering. Hvis du oppdager skade på tilhengeren, skal dette skriftlig meldes lånetaker før du kjører 
med den. Sjekk av vognkort ligger i egen beholder i tilhenger. 

VED LEVERING: Hengeren betraktes som avlevert når du har fått tilbakebetalt depositum. Hengerene skal returneres 
i rengjort tilstand på avhentingsstedet, før avtalt. Avleveres ikke hengeren i rengjort stand, kan du bli pålagt å betale et 
rengjøringsgebyr. Ved forsinket returnering av tilhengeren, trekker utlåner et forsinkelsesgebyr  

REGLER FOR BRUK: Tilhengeren kan kun benyttes av lånetaker som betaler depositum. Tilhengeren kan kun 
benyttes til transport av gjenstander til/fra lagring på Minilager Sundby Gård. Tilhengeren skal leveres til samme sted 
som den ble hentet, i rengjort stand, senest på det avtalte tilbakeleveringstidspunktet. Lover og forskrifter for totalvekt 
på tilhenger, og for bil og tilhenger samlet, skal overholdes. Tilhengeren kan kun benyttes i Norge. Tilhengeren kan 
ikke fremleies. Tilhengeren kan ikke benyttes til å frakte personer eller dyr. Ved punktering av tilhengeren skal du 
demontere tilhengeren og trekke den inntil veikanten, slik at den ikke står til hinder for trafikken. Lås hengerene og 
kontakt utlåner for utlevering av ekstrahjul. Lånetaker gjør selv dekkskift.   
 
LÅNETAKERS ANSVAR: Lånetaker er ansvarlig for å overholde «Regler for bruk» og gjeldende bestemmelser 
(Norges lover- og forskrifter). Lånetaker er ansvarlig for å inneha førerkort godkjent for å kunne frakte aktuell tilhenger. 
Leietakers bil må være lovmessig forsikret til kjøring med aktuell tilhenger. Leietaker plikter å informere om skade 
påført tilhengeren under låneperioden i forbindelse med innlevering. Lånetaker skal passe godt på utstyret, og er 
ansvarlig for forsettlig skade, skade som skyldes uaktsomhet eller skade som skyldes brudd på «regler for bruk». 
Lånetaker er ansvarlig for å fylle ut skademelding ved skade og politianmeldelse ved tyveri for å bli dekket av 
forsikringen. Utlåner kan kreve erstatning av lånetaker for tap utlåner lider som følge av krav fremsatt av tredjepart på 
bakgrunn av skade på tredjepart eller tredjeparts eiendeler forvoldt av eller i forbindelse med den utlånte tilhengeren. 
 
UTLÅNERS ANSVAR: Utlåner er ansvarlig for at tilhenger er tilgjengelig for lånetaker i rengjort og normalt god 
driftsstand på avtalt tidspunkt for utlevering. Utlåner er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer, gods eller andre 
eiendeler som er oppstått i forbindelse med lånet av tilhengeren, herunder skade på lånetakers bil. Utlåner er ikke 
erstatningsansvarlig for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller indirekte tap hos lånetaker eller tredjepart som følge av 
funksjonssvikt ved tilhengeren eller bruk av tilhengeren. 
 
FORSIKRING: Lånetakers bilforsikring må dekke ansvarsforsikring for henger og bruk av denne. Lånetakers 
kaskoforsikring dekker alle skader påført tilhengeren så lenge skadene ikke skyldes uaktsomhet eller brudd på disse 
vilkår. Last på tilhengeren dekkes ikke av utlåners kaskoforsikring. Ved skader må leietaker fylle ut skademelding og 
levere denne til utleier uten forsinkelse. Tyveri er dekket av forsikringen så lenge tyveriet ikke skyldes brudd på disse 
vilkår eller uaktsomhet. Ved tyveri må lånetaker opprette en politianmeldelse og levere denne til utleier uten 
forsinkelse. Skyldes skade/tyveri lånetakers forsettlige eller uaktsomme atferd, eller brudd på disse vilkår, dekkes ikke 
dette av forsikringen, og utlåner kan kreve erstatning av lånetaker for tap som følge av skaden/tyveriet.  
DEPOSITUM: Utllåner reserverer et depositum per låneforhold. Dette gjøres for å sikre betaling dersom det påløper 
ekstra kostnader eller gebyrer. Depositum bli trukket fra lånetakers konto direkte.  

GEBYRER: Ved avvik fra vilkårene nevnt i denne avtalen kan det påløpe ekstra kostnader. Lånetaker må betale 
eventuelle ekstra gebyrer ved innsjekk av tilhenger eller så vil det bli sendt en egen faktura på dette. Tilhengeren skal 
tilbakeleveres i rengjort stand, det vil si tom for søppel, emballasje og andre fremmedelementer. Dersom tilhengeren 
ikke er rengjort blir lånetaker belastet et rengjøringsgebyr på minimum kr 500,-. Ved større avvik som krever f.eks. 
rens eller reparasjon av tilhengeren, er lånetaker økonomisk ansvarlig. Leveres tilhengeren senere enn avtalt tid 
belastes lånetaker etter gjeldende prismodell. Lånetaker vedtar at utlevering etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 
kan kreves når lånetiden er løpt ut. Utlåner kan således begjære tvangsfullbyrdelse uten sikkerhetsstillelse for 
lånetakers regning. Gebyr i henhold til dette punktet løper inntil tilhengeren er tilbakelevert. Lånetaker er selv ansvarlig 
for eventuelle parkeringsbøter som følge av ulovlig parkering av tilhengeren. Dersom boten ikke betales innen 
forfallsfristen vil utlåner fakturere kunden for både parkeringsboten og purregebyr. Dersom tilhenger blir innlevert uten 
at det påløper ekstra gebyrer vil reservasjonen heves/beløpet betales tilbake.  
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