
Lejebetingelser for ”Toneleje” gældende 2020  

§ 1 Levering, anvendelse og tilbagelevering 
 

§ 1.1 
Lejer accepterer og erklærer at have modtaget det 
lejede enten som nyt eller i en stand uden fejl og 
mangler og brugsmæssigt svarende til nyt. 
 
§ 1.2 
Lejer erklærer at have modtaget det i §1 anførte 
musikinstrument i klargjort stand. 
 
§ 1.3 
Lejeperioden omfatter kun den i lejeaftalen anførte 
periode, og kan kun forlænges efter aftale. 
 
§ 1.4 
Lejer er erstatningspligtig for alle skader og eller tab 
ved tyveri for af det lejede. 
 
§ 1.5 
Ved skader eller tyveri, skal Lejer straks meddele 
Udlejer, herom, og ved alle former for skader, skal det 
lejede indleveres til Udlejers værksted. 
Udlejer bidrager evt. til udfyldelse af skadeanmeldelse       
til lejers forsikringsselskab. 
 
§ 1.6 
Det lejede skal plejes og vedligeholdes efter gældende 
normer inden for det specifikke instrument eller 
materiel.  

 
§ 1.7 
Alle typer skader, reparationer, restaureringer og 
vedligehold skal foretages på Toneleje.dk´ værksted. 
Er der sket reparationer eller lign. på andet værksted, 
forbeholder Udlejer sig retten til på Lejer regning, at 
foretage en gen-reparation af det lejede, således den 
overholder Toneleje.dk’ standarder. 
 
§ 1.8 
Udlejer er berettiget til at tilbagekalde det lejede på 
ethvert tidspunkt, og uden omkostning for Udlejer, 
hvis det lejede anvendes i strid med lejeaftalen, eller 
Lejer på anden vis, gør sig skyldig i misligholdelse. 
 
§ 1.9  
Hvis Lejer ønsker at opgradere et strygeinstrument til 
et strygeinstrument på højere niveau fra Toneleje.dk, 
kan Lejer overføre op til 6 måneders indbetalt leje 
(eksklusiv moms) fra den igangværende lejeaftale. 

 

 

§ 2 Ejendomsret 
 

§ 2.1 
Det lejede materiel forbliver Udlejers ejendom. 
 
§ 2.2 
Det lejede kan ikke gøres til genstand for pantsætning, 
udlejning, salg eller lignende. 
 

§ 3 Betaling 
 

§ 3.1 
Udlejer fremsender – jf. Lejers valg af betalingstermin, 
faktura på det aftalte lejebeløb. Lejen faktureres forud 
for den aftalte periode og kan efter aftale forlænges.  
 
§ 3.2 
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, opkræves der 
et rykkergebyr på kr. 100 for rykker 1 og 2 samt renter. 
Efter 2 rykker overdrages sagen til inkasso, og samtlige 
omkostninger forbundet hermed pålægges Lejer for 
Lejers regning, og Udlejer betragter lejeaftalen som 
misligholdt. 
 

§ 4 Misligholdelse 
 

§ 4.1 
I tilfælde af det lejede misligholdelse af sine 
forpligtelser, jf. lejeaftalen og lejebetingelserne, er 
Udlejer berettiget til uden varsel at afbryde 
lejeaftalen, og forlange det lejede indlevet på Udlejers 
adresse inden 3 dage fra opsigelsesdagen, og uden 
omkostninger for Udlejer. 
 
Følgende forhold anses bl.a. for at være 
misligholdelse: 
 

A. Lejer undlader rettidigt at opfylde sine 
betalingsforpligtelser i henhold til aftalen. 

 

B. Lejer undlader at give meddelelse om ændringer til        
sine kontaktoplysninger. 

 

C. Lejer afgiver fejlagtige oplysninger i forbindelse       
med oprettelsen, herunder kontaktoplysninger. 

 

D. Lejer overholder ikke sine forpligtelser i forhold til         
lejebetingelsernes § 1. 

 
Alle omkostninger i forbindelse med en misligholdelse 
af aftalen herunder reparationer, udbedring af 
manglende servicering, advokatomkostninger og 
lignende, kan opkræves hos Lejer.  
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Ej forfalden leje frem til lejeaftalens udløb, vil blive  
opkræves af Udlejer i forbindelse med en 
misligholdelse. 
 

§ 5 Opsigelse og udløb af lejeaftale 
 

§ 5.1 
Såfremt andet ikke er aftalt jf. lejeaftalen, er aftalen 
uopsigelig fra aftaleindgåelse og til aftalens udløb. Vi 
skal dog henlede opmærksomheden på 14 dages 
fortrydelsesretten.  
 
§ 5.2  
Lejeaftalen kan, uanset uopsigelighedsperioden, 
opsiges med et varsel på 30 arbejdsdage i forbindelse 
med ændringer af vilkår og priser, medmindre der er 
tale om ændringer af begunstigende karakter. Skriftlig 
opsigelse skal være Udlejer i hænde senest 30 dage 
efter, at ændringen har været varslet. Ændringer, der 
kan gennemføres uden forudgående varsel, kan ikke 
begrunde opsigelse i henhold til ovenstående. 
 
§ 5.3 
Såfremt Lejer misligholder aftalen eller foretager 
handlinger, som kan skade eller miskrediterer Udlejer, 
afbrydes lejeaftalen uden varsel. Udlejer giver straks 
Lejer meddelelse herom. 
 
§ 5.4 
Det lejede skal indleveres senest dagen efter at 
lejeperioden udløber. Indleveres det lejede senere 
end én dag efter udløb, opkræves Lejer en leje pr. dag 
samt kr. 150,- i administrationsgebyr. 
 
§ 5.5 
Lejer skal indleverer det lejede i overensstemmelse 
med det lejer fik udleveret ved lejeaftalens indgåelse - 
jf. lejeaftalens punkt ”Det lejede materiel”. Indleveres 
det lejede med skader, buler, ridser eller lignende eller 
mangler der nogle effekter, vil det blive noteret på en 
”Afleveringskvitteringen”, der også udleveres til Lejer i 
forbindelse med selve indleveringen, Udlejer vil på 
Lejers regning udbedre det lejede. 
 
§ 5.6 
Fremsender Lejer det lejede - dvs. uden fremmøde, vil 
Udlejer lave ”Afleveringskvitteringen” og Lejer vil 
modtage en kopi heraf.  
 
Er det skader, buler, ridser eller lignende, eller 
mangler der effekter for det fremsendte, vil Udlejer 
på Lejers regning udbedre det lejede. 
 

§ 5.7 
Ved lejeperiodens udløb - og ved min. 3 måneders 
leje, kan Lejer erhverve det lejede, og kan ved købet 
fratrække den allerede betalte leje, dog maksimum 6 
måneders leje (eks. moms) i købsprisen. 

 

§ 6 Ansvar 
 

§ 6.1 
Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skader, som Lejer 
måtte pådrage sig selv, andre personer, bygninger 
eller andre ejendele, i forbindelse med brug eller lign. 
af det Lejede. 
 

§ 7 Ændring af priser og vilkår 
 

§ 7.1 
Udlejer kan foretage ændringer i lejebetingelserne og 
i priserne med et varsel på mindst en (1) måned. Lejer 
skal underrettes skriftligt, enten via mail, post eller i 
forbindelse med udsendelse af lejeopkrævning. 
 

§ 8. Tvister og Værneting 
 

§ 8.1 
Lejeaftalen er undergivet dansk ret, og ethvert 
søgsmål vedrørende lejeaftalens vilkår og 
lejebetingelser, herunder uoverensstemmelser 
mellem Lejer og Udlejer, skal anlægges ved Udlejers 
hjemting. 
 

§ 9 Gyldighed 
 

§ 9.1 
Lejeaftalen er først gyldig når aftalen er underskrevet 
af Udlejer, eller bekræftet på mail. 

 

§ 10 Ikrafttrædelse 
 

§10.1 
Disse lejebetingelser er gældende fra år 2020 og 
erstatter alle tidligere lejebetingelser fra Toneleje.dk. 
  
Sorø, 2020 
Toneleje.dk 
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