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Leveringsbetingelser 

Betingelser vedrørende Flyt-selv - marts 2018 
 

 

Betegnelser anvendt:  
- Ved firmaet forstås Flyttefirmaet Larsen & Co.  

- Ved kunden forstås den respektive ejer, eller der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning, transport og/eller 

opbevaring.  

 

§1 Vilkår  
Alle vilkår, der ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.  

 

§2 Flytning og transport  
Medmindre andet er aftalt, omfatter Flyt-selv, kørsel af container, samt anbringelse og afhentning af denne. 

 

§3 Ansvar  
1. Firmaet er udelukkende ansvarlig for flytning og transport af containeren udført af firmaet.  

 

2. Firmaet kan dog udelukkende gøres ansvarlig for bortkomst og beskadigelse, der skyldes fejl eller forsømmelse fra firmaet 

eller dettes ansatte. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for bortkomst eller beskadigelse, der skyldes force majeure eller godsets 

egen beskaffenhed, herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under transport af containeren.  

 

3. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb fra skadedyr af nogen art, som ikke kan tillægges firmaets forhold.  

 

4. Firmaet påtager sig ikke ansvar for bortkomst eller beskadigelse, der skyldes uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Skader 

der skyldes nedpakning, læsning og udpakning foretaget af kunden selv eller personer, der handler på dennes vegne, erstattes 

ikke.  

 

5. Firmaet er uden ansvar for fejlagtige eller mangelfulde informationer oplyst af kunden, i forbindelse med besigtigelse og/eller 

tilbudsgivning. Tilbuddet vil blive revideret ud fra faktiske omstændigheder. 

 

6. Firmaet er uden ansvar i forbindelse med skader på indbo under opbevaring i containeren, hvad end det er i forbindelse med 

opbevaring eller flytning. Det er kundens egen forsikring, der i tilfælde af skader, skal dække dette. 

 

§4 Sagsanlæg/værneting  
Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller 

forbrugerens værneting.  
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§5 Betaling  
1. Tilbud er gældende i 14 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende takster, lønninger, fragter og 

valutakurser.  

 

2. Betaling skal ske ved bestilling (minimum ½ delen af tilbudsbeløbet), hvorefter containeren inkl. forudbestilt lånt materiel 

leveres på den aftalte adresse. Containeren kan først leveres, når den aftalte pris er modtaget på firmaets bankkonto. 

 

3. Firmaet har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt, svarende til det gods, der dækker det aktuelle fakturabeløb.  

 

4. Kan en bestilt flytning/transport ikke udføres som aftalt, grundet forhold som kunden er ansvarlig for, er firmaet berettiget til 

at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytning/transport. 

Denne betingelse er undtaget, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og 

hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved erhvervsflytninger 

senest 3 hverdage før den aftalte tid for opgavens begyndelse.  

 

§6 Lejeperiode 
1. Lejeperioden inkl. levering, låne af materiel og afhentning aftales ved aftalens indgåelse. 

 

2. Inkluderet i prisen for levering og afhentning er en uges leje af containeren. Ønsker kunden at leje containeren i en længere 

periode bedes dette aftalt ved bestilling. Prisen for yderligere leje er kr. 190,00 pr. uge inkl. moms.  

 

3. Ved behov for forkortelse eller forlængelse af lejeperiode bedes kunden kontakte firmaet med forespørgslen med minimum 3 

arbejdsdages varsel. 

 

§7 Levering og afhentning 
1. Levering og afhentning af den/de lejede containere kræver en bredde på minimum 6 m. på stabilt underlag, hvor 

transportbilen kan holde parkeret i forbindelse med aflæsning. Kræver placeringen køreplader eller anden form for forbedring af 

underlaget påhviler ansvaret for leje og placering af disse kunden. 

 

2. Chaufføren har mulighed for at afvise levering og/eller afhentning af containeren, såfremt det vurderes, at forholdene i 

forbindelse med aflæsning og/eller placering er uacceptable. Omkostninger i forbindelse med ny levering/afhentning påhviler 

kunden. 

 

3. Ved lejeperiodens udløb afhentes containeren ifølge forud indgået aftale på adressen. Det er i den forbindelse kundens ansvar 

at sørge for, at containeren er rengjort og returneres i samme stand som leveret. Returneres containeren ikke rengjort vil 

kunden blive efterfølgende bliver faktureret for rengøring efter gældende dagstakster. 

 

4. Ønskes dato eller tidspunkt for levering eller afhentning ændret, bedes dette anmeldt til firmaet minimum 3 arbejdsdage før 

den aftalte dato eller tidspunkt. Varsles dette ikke indenfor tidsfristen kan ændringen ikke garanteres overfor kunden. 
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§8 Placering og afmærkning 
1. Kan placering af containeren ikke ske på privat grund, påhviler det fulde ansvar for indhentelse af tilladelse til placering på 

offentlig vej hos kommunen kunden. Ligesom det også er kundens ansvar at sørge for, at placeringen på offentlig vej overholder 

firmaets foreskrivelser for placering. 

 

2. Kræver placeringen af containeren afmærkning med lygter, påhviler det kunden at sørge for indkøb og placering af disse i 

henhold til krav fra kommunen. Det er muligt at tage kontakt til firmaet for henvisning til forhandler af sådanne lygter. 

 

3. Kræver placeringen af containeren afmærkning med reflekser, kan disse efter forudgående aftale påsættes inden levering. 

 

4. Ønsker kunden besigtigelse af forholdene inden bestilling, bedes kunden kontakte firmaet, hvorefter dette kan aftales 

særskilt. Dette er gratis – dog kan der opkræves et mindre beløb ved kørsel af mere end 50 km fra Slagelse. Dette aftales inden 

besigtigelsen- 

 

§9 Lån af materiel 
1. Som standard i forbindelse med leje leveres 50 flyttekasser og 50 tæpper pr. container til brug under flytningen. Disse 

returneres efter endt brug sammenfoldede og pænt placeret i den/de lejede containere. Skulle der ved gennemgang mangle 

flyttekasser eller tæpper, vil kunden efterfølgende blive faktureret kr. 25,00 pr. manglende flyttekasse/tæppe. 

 

2. Det er muligt at låne en lås til den lejede container. Ønsker kunden at gøre brug af denne service aftales dette særskilt ved 

bestilling. Al lånt materiel returneres ved opgavens afslutning og placeres i den lejede container.  

 

3. Det er muligt at låne møbelhunde og sækkevogne til brug under flytningen. Ønsker kunden at gøre brug af denne service 

aftales dette særskilt ved bestilling, hvorefter depositum for udlån à kr. 500,00 pr. stk. indbetales sammen med indbetaling for 

leje af containeren. Al lånt materiel returneres ved opgavens afslutning og placeres i den lejede container. Det indbetalte 

depositum tilbagebetales til kundens bankkonto ved opgavens afslutning, når det returnerede materiel er gennemgået for 

beskadigelse. Ved eventuel beskadigelse tilbageholdes kundens depositum indtil skadens omfang er prissat. Alle skader på lånt 

materiel pålægges kunden, som vil blive faktureret såfremt skaderne beregnes højere end depositummet. 


