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Leveringsbetingelser 
Betingelser vedrørende opbevaring - 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 Forsikring  
1. Kunden sørger selv for forsikring under opbevaring, og skal opgive forsikringsselskabets navn og forsikringssum til firmaet. 

Det anbefales kunden, at gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen.  

 

§2 Specifikation  
1. Godset modtages udelukkende til opbevaring efter en ydre besigtigelse.  

 

2. Er der ikke ved indsættelse på lager udarbejdet en specifikation af godset, betragtes det opbevarede som et parti, og 

opbevaringsbeviset er i så fald ikke bevis for, hvor meget der er opbevaret.  

 

3. Såfremt en specifikation over det opbevarede er fremsendt kunden, skal eventuel reklamation tilsendes firmaet skriftligt.  

 

4. Kunden har pligt til at oplyse firmaet, såfremt der er gods af særlig værdi. Firmaet er udelukkende ansvarlig for egne fejl og 

forsømmelser.  

 

5. Hvis der af det opbevarede og specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst 

handling med hensyn til godset, må kunden på ny sammen med firmaet fastslå godsets omfang. Firmaet er kun ansvarlig for 

egne skader.  

 

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

 

§4 Rengøring og vedligeholdelse  
1. Firmaet har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale 

herom.  

 

§5 Besigtigelse  
1. Det står kunden frit for at besigtige lokalerne.  

 

2. Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting mv. kan ske efter forudgående aftale med firmaet. 

Arbejdet forbundet hermed beregnes tarifmæssigt.  
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§6 Betaling ved opbevaring  
1. Ved forevisning af opbevarede genstande beregnes arbejdsløn. Opbevaringslejen beregnes månedsvis bagud. Udtages en del 

af løst opbevaret gods, reduceres lejen forholdsmæssigt. 

 

§7 Opsigelse  
1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 hverdages varsel.  

 

2. Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.  

 

3. Kan værdien af det opbevarede gods ikke dække firmaets tilgodehavende hos kunden, kan firmaet i tilfælde af kundens 

misligholdelse dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jf. i øvrigt §18.  

 

§8 Udlevering  
1. Firmaets tilgodehavende skal være betalt inden udlevering af det opbevarede kan finde sted.  

 

2. Enhver transport udført af firmaet, i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til firmaets betingelser jf. ovenstående.  

 

3. Firmaet er uden ansvar for beskadigelse eller bortkomst, der opstår under transport udført af kunden eller på dennes 

foranstaltning af andre end firmaet, jf. §3 stk. 1 og 2.  

 

4. Udlevering eller delvis udlevering kan udelukkende finde sted mod forudgående aftale og fremvisning af ordrebekræftelse.  

 

5. Udlevering til tredjemand kan udelukkende ske ved fuldmagt fra kunden.  

 

§9 Adresse  
1. Firmaet henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne 

ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. §18 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med 

efterlysning af kunden.  

 

§10 Ejendomsret og panterettigheder  
1. Kunden har pligt til ved indlevering af gods, at oplyse om evt. hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold mv.  

 

§11 Tvangssalg  
1. Er betaling for leje ikke sket ved betalingsfrist og ej heller ved yderligere skriftlig påkrav om betaling, forbeholder firmaet sig 

ret til at sælge det opbevarede gods ved offentlig vurdering eller på aktion. Kan salg ikke finde sted eller vurderes det, at 

omkostninger forbundet med et salg, ikke vil kunne dækkes af salgssummen, er firmaet berettiget til at skaffe godset bort.  

 

2. Stk. 1 gøres ligeledes gældende såfremt kunden opgiver sin ret til godset, eller kunden er forsvundet og forgæves har været 

søgt lokaliseret i en længere periode.  

 

3. Firmaet bortsælger det omfang af godset, der vil dække firmaets samlede udgifter og omkostninger. Eventuelt overskydende 

salgssum udbetales til kunden. 
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