Kredsansvarlig for LaserKino
Jan B. Rasmussen
Blichers vej 2 d
7800 Skive
Tlf. 4019 6246
Mail. jbr@fibermail.dk

Kreds 2

Aftale om leje/brug af Laser-Kino, uden instruktør
Jagtforening:
Navn:
Adresse:
Post nr.-By:
Telefon:
Mail:
1. Generelle oplysninger:
Lejeaftalen vedrører LaserKino, som er en skydesimulator. Med LaserKino kan spændingen ved jagt
nydes på en sikker måde indendørs.
LaserKino kan bestå af:
Laserkino komplet anlæg i kabinet bestående af Harddisk, Kamera, Projekter, Fjernbetjening, tastetur,
mus og manual.
Anfør antal
2
laserindsats til riffel
1
laserindsats til haglgevær
1
Aftrækker til laserindsats
1
Attrap haglgevær
1
Attrap Riffel
1
Attrap pistol
2
Våbenkuffert
Laser Kino, bestående af Harddisk, Kamera, Projekter, Fjernbetjening, tastetur, mus, manual,
1
samt forlængerledning
2. Jagtforening indestår for at følgende overholdes:
2.1. Laser Kino må benyttes til skydetræning i jagtforeninger og ved særlige lejligheder til udstillinger
med det formål at profilere Danmarks Jægerforbund og lokale jagtforeninger.
2.2. Laser Kino kan også benyttes til instruktion/skydning med jagtkursuselever hvor undervisningen
forestås i/af lokale jagtforeninger.
2.3. 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.
2.4. Der må ikke ændres på konstruktionen af laserkinoen. Der må ikke installeres eller benyttes egne
film eller anden software på anlægget. Der må ikke ændres på kameraets indstillinger af andre
end de af kredsen uddannede instruktør.
3. Lejeperiode og pris:
3.1. . Lejeperiode:
fra d.

kl.

til d.

kl.

(afleveringsdato)

3.2. Lejens pris pr. gang er 500 kr. og depositum er 1.000 kr. for laserkino

Side 1 af 3

3.2.2. Leje og depositum betales kontant ved udlevering af Laser Kino eller indsættes på kredsens
konto 7854 1295032.

3.3. LaserKinoen afhentes/leveres på følgende adresse:
Adresse:
Post nr.-by:

3.3.1. LaserKinoen afleveres/leveres 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 laserkinoen 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 LaserKino. 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 LaserKino

LaserKino 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 Laser Kinoet måtte blive opbevaret. Forsikringen dække
kun udstyr der er ejet af DJ, øvrigt udstyr som måtte befinde sig i kassen sammen med Laser Kinoet er
ejers egen risiko. Dvs. LaserKino er dækket under transport og i den tid hvor Laser Kinoet bruges i
jagtforeninger m.v. af transportforsikringen.
Bliver Laser Kinoen opbevaret i en længere periode et bestemt sted, vil transportforsikringen ikke længere
dække evt. skader m.v. på Laser Kinoen, 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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