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Aftale om lån/brug af udstillingstrailer 
 

Jagtforening:  

Navn:  

Adresse:  

Post nr.-By:  

Telefon:  

Mail:  

 

1.  Generelle oplysninger: 

Låneaftalen vedrører udstillingsmateriel som kan anvendes af jagtforeninger i kreds 2 ved profilering 

på skuer, udstillinger, åbent hus og lignende arrangementer  
 

 

 

2.  Jagtforening indestår for at følgende overholdes: 

2.1.  Materiellet må benyttes ved særlige lejligheder til udstillinger med det formål at profilere 

Danmarks Jægerforbund og lokale jagtforeninger.  

2.2.  Jagtforeningen forpligter sig til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til 

dagspris, i det omfang at de i denne aftale nævnte forsikringsbetingelser ikke er opfyldt. 

2.3.  Der må ikke ændres på konstruktionen af materiellet.  

 

Oversigt over udstillingsmateriel kreds 2 

Beholdning Beskrivelse  Udlånt antal 

1 stk. 3154530/050 ROLLUP/ NY DJ LOGO Dobb.   

1 stk. 3154530/051 ROLLUP/ NY JÆGER/HUND Dobb.   

1 stk. 3154530/052 ROLLUP/ NyJÆGER I PRAM Dobb.   

1 stk. 3154530/053 ROLLUP/ NYJÆGER M/KIKKERT Dobb.   

1 stk. 3154530/054 ROLLUP/ NY BUK Dobb.   

1 stk. ROLLUP/ 3154530/058 Jæger Nyttig viden Dobb.   

2 stk. 3154530/017 BEACHBANNER Ny DJ-LOGO  

2 stk. 3154530/016 BEACHBANNE- Ny JÆGERNE  

2 stk. 3154530/100 GRØN Ny DJ LOGO BANNER 0,8X4 METER  

6 stk.  SANSEKASSER, uden indhold  

1 stk. PAVILLON, hvid/grøn 300x300x230   

1 stk. PAVILLON, grå, til mørkelægning af LaserKino 400X300x250  

1 stk.  EVENT SHELTER, (IGLO) 350x350x235  

2 Sæt. Klapbord med 2 bænke  

1 sæt  Diverse DJ profilvare (foldere og bladet jæger)  

1 stk Tidsskrift reol  

1 sæt  Markeringsstrimmel & 9 hegnspæle  

2 Sæt. Grønne velourduge i plastkasse + 6 DJ flag med logo  

1 Trailer CW 4871 Selandia med markise, kuglelås, 7 pols adapter  

Kredsansvarlig for Udstillingstrailer 
 
Henrik Rørby  
Gl Råstedvej 3 
7500 Holstebro 
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3.  Lejeperiode og pris: 

3.1. . Lejeperiode:  

fra d.  kl.   

til d.  kl.  (afleveringsdato) 

 

3.2.  Lejens pris pr. gang er 0.00 kr. og depositum er 1.000 kr.  

3.2.2 Depositum betales kontant ved udlevering af materialerne eller indsættes på kredsens konto 

7854 1295032.  

3.2.3 Oplys kontonummer til tilbagebetaling af depositum: _____________________________ 
 

3.3. Udstillingstraileren afhentes/leveres på følgende adresse:  

Adresse:  

Post nr.-by:  

 

3.3.1.  Udstillingstraileren afleveres/afhentes på følgende adresse: 

Adresse:   

Post nr.-by:   

3.3.2.   Ved levering og afhentning af udlejer, skal der betales kørselsgodtgørelse efter 

  Statens takster, til den der udfører kørslen.  

 

4.  Misligholdelse og ansvarsforhold: 

4.1. Bliver dele af materiellet beskadiget under brug udbedres skaden for jagtforeningens 

 regning, med mindre der er tale om almindeligt slid og ælde. Dette sker dog først efter, 

 at Danmarks Jægerforbund eller kreds 2 skriftligt har orienteret jagtforeningen om 

 skaderne og denne ikke har udbedret disse efter påkrav fra Danmarks Jægerforbund  

 eller kreds 2. 

4.2.  Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer, gods eller ejendom opstået i forbindelse med 

brugen af materialerne. I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes krav mod 

udlejer eller Danmarks Jægerforbund.  

4.3.  Udlejer er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som 

følge af funktionssvigt af det lejede. 

4.4.  Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos lejer eller tredjemand. 

4.5.  Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende. 

 

5.  Underskrift: 

Vi erklærer at have læst betingelser og forpligter jagtforeningen ved vores underskrift  

til at overholde lejeaftalens indhold. 

 

 Tegningsberettiget lejer for jagtforening: 

Dato:  Titel:  

Navn:  

Underskrift:  

 

 For Danmarks Jægerforbund: 

Dato:  Titel:  

Navn:  

Underskrift:  
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Forsikringen af Udstillings materiel 

 

 
Udstillingsmateriel er kasko- og brandforsikret via DJ’s transportforsikring med en forsikringssum optil 
500.000,- kr. (dækningen kan afhænge af skadesårsag) 
Forsikringerne er gældende på de adresser hvor udstillingsmateriellet måtte blive opbevaret.  Forsikringen 
dække kun udstyr der er ejet af DJ, øvrigt udstyr som måtte befinde sig i kassen sammen med materiellet 
er ejers egen risiko. Dvs. materiellet er dækket under transport og i den tid hvor materiellet bruges i 
jagtforeninger m.v. af transportforsikringen. 
 
Bliver materiellet opbevaret i en længere periode et bestemt sted, vil transportforsikringen ikke længere 
dække evt. skader m.v. på materiellet, det er derimod Danmarks Jægerforbunds løsøreforsikring, som vil 
gå ind og dække evt. skader, tyveri m.v.  
 
I tilfælde af spørgsmål eller kommentar er I velkommen til at kontakte mig. 
 

Med venlig hilsen 
 

Mikala Høj Laursen 
Juridisk konsulent, cand. jur.  
Danmarks Jægerforbund 

Molsvej 34 ● 8410 Rønde 
Telefon +45 88 88 75 64 ● Mobil +45 27 80 28 56  

Email mhl@jaegerne.dk 
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