
Lejekontrakt for Eagleroad’s historiske telte og tipier. 

 

Lejer stiller generelt selv med mandskab til opsætningen, antallet af personer afgøres af teltets 

størrelse, hvis Eagleroad skal forestå hele opsætningen skal dette være aftalt skriftligt. 

Instruktøren fra Eagleroad vejleder, hjælper og instruere lejers mandskab i opsætningen. Prisen 

for instruktør er 1000,- kr. + kørsel til statens takst. 

Lejer står selv for at have redskaber til opsætningen, så som hammer til pløkker, stiger og ekstra 

tovværk til rejsning af høje master. De fornødne redskaber aftales med Eagleroad. Skal Eagleroad 

medbringe redskaber skal dette være aftalt forinden. 

Lejen betales forud + et depositum. Depositum udbetales efter teltet er blevet efterset af 

Eagleroad og fundet i rimelig stand efter udlejningen. Har teltet lidt mere skade end forventeligt 

ved almindelig brug under udlejningen tilbageholdes hele eller dele af det forudbetalte depositum.  

Eagleroad leverer teltet og skal være til stede under opsætningen for vejledning og sikkerhed. Vi er 

forsikret ved uheld, personskade og materiel skade gennem erhvervsforsikring i Alm. Brand.  

Eagleroad’s telte er ikke certificerede, da konstruktionerne i de historiske telte ikke er standard 

materialer, men består af naturmaterialer, granrafter og håndbygget konstruktioner.  

Lejer skal selv søge for brandinspektion og opsætning af brandmateriel. På opfordring udleverer 

Eagleroad teknisk data på teltstoffet og dimensioner på konstruktion samt billeder til eventuel 

inspektionsmyndighed. 

Undertegnede er hermed bekendt med ovenstående lejeregler og ansvar. Alle former for uheld i 

og under leje perioden kan Eagleroad ikke drages til ansvar, da vi ikke har opsynspligt og ansvar. 

Dette gælder også ved ulykker forsaget af vind og vejrforhold. Lejer skal stormsikre teltet og lukke 

sider efter bedste evne og instruktion af Eagleroad ved opsætningen. 

Lejers underskrift, adresse, e-mail og telefon nummer. 

 

 

Dato for lejeperioden:__________________  Telt type og størrelse:_______________________ 

Udlejer: Eagleroad Historiske telte, Krogdalsvej10, 8660 Skanderborg. CVR. 28443722 

Kontaktes på mobil 27 82 34 36 eller 40 78 83 77 


