
Udlejningsblanket – Proudstyr 
Windsurf, kitesurf, wingfoil 
  
Kontrakten udstedes af Surfcenter ApS, CVR 39213192, Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested. 
  
Ved leje af PRO udstyr, gælder en række særlige vilkår, som lejer skal acceptere forinden lejen. 
  
Lejen finder sted i det aftalte tidsrum som fremgår på kvittering for booking, og udstyret skal leveres 
tilbage pakket korrekt sammen, med mindre andet er aftalt på udlejningsstationen forinden lejens 
ophør. 
  
Lejers forpligtelser 
  

- Det forventes at lejer er bekendt med brug at det lejede udstyr, samt korrekt håndtering, 
rigning mm, som kræves for brug. 

- Ved leje anbefales det at lejer tjekker udstyret for eventuelle fejl og mangler og 
underretter udlejer såfremt der er noget som ikke er som det skal være 

- Lejer er forpligtiget til at anmelde en skade til udlejningsstationen hurtigst muligt. 
- Lejer er bekendt med at brug af udstyret på eget ansvar. 

  
Depositum: Lejer indbetaler et depositum på 2000 kroner til Surfcenter ApS. Depositum anvendes til 
at dække eventuelle skader, samt eventuel ekstra leje. Såfremt udstyret eller dele af det bortkommer, 
kan Surfcenter ApS til hver til tid opkræve den genanskaffelsespris som værdien af det bortkomne 
udstyr repræsenterer. Ved tilbagelevering af udstyr, tilbagebetales depositummet, såfremt udstyret 
leveres tilbage i pæn stand og korrekt pakket sammen. 
 
Skadetabel 
 

 
Der taget et administrationsgebyr på 150, såfremt udstyret ikke er leveret sammenpakket korrekt 
som modtaget 
 
Ved underskrift, acceptere lejer de anførte vilkår for leje af udstyr hos Surfcenter APS 
  
Dato:____________ Lejers fulde Navn:_____________ 
 
Underskrift____________________________  

Windsurf Pris  Kitesurf / foil Pris 

Flænge board under 5 cm 500,-  Flænge i dug under  5 cm 200,- 

Flænge board over 5 cm 800,-  Flænge i dug 5-20 cm 300,- 

Flækket nose 1000,-  Flænge i dug +20cm 600,- 

Finneskade 300,-  punkteret blærre 700,- 

Knækket finne 800,-  Skade på board 400,- 

Flækket sejl under 10 cm 300  Knækket line 600,- 

Flækket sejl over 10 cm 800  Skade på foil 800,- 


