
Hurum Sportsskytterklubb 
Postboks 43, 3476 Sætre 

styret@hurumssk.com 

 

 

Hurum Sportsskytterklubb har to tilhengere som kan leies av medlemmene våre.  Leiepris er 100 kroner pr. døgn for 
medlemmer med gyldig adgangskort for Fuglemyr, og 200 kroner pr. døgn for medlemmer uten gyldig adgangskort.  
Adgangskort og medlemskort må fremvises ved henting. 

For reservasjon og avtale om henting av henger, ta kontakt med Ørnulf Jahren på mail: nujahre@online.no. 

Betaling av leie gjøres i form av forskudd til Vipps konto #10966 eller bankoverføring til konto 2240.20.88897.  Bevis på 
utført betaling må fremvises ved henting. 

For bruk i forbindelse med dugnad i regi av Hurum Sportsskytterklubb er det ingen leiekostnader, men kontrakt må 
fremdeles tegnes.  Eventuelle skader på henger i forbindelse med dugnad dekkes av klubben. 

 

Utleiehenger #1: 

• Regnr: KR4007 
• Modell: Brenderup 4260TB 
• Tillatt totalvekt: 1500 kg 
• Maks nyttelast: 1165 kg 
• Lengde: 417 cm 
• Bredde: 149 cm 
• Tilkobling: 13-polet kabel 

 

Utleiehenger #2: 

• Regnr: KR4006 
• Modell: Brenderup 3250SB 
• Tillatt totalvekt: 1000 kg 
• Maks nyttelast: 760 kg 
• Lengde: 408 cm 
• Bredde: 154 cm 
• Tilkobling: 13-polet kabel 
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Hurum Sportsskytterklubb 
Postboks 43, 3476 Sætre 

styret@hurumssk.com 

Leiekontrakt for tilhenger 
Leietaker 

Navn: 
Adresse: 
Telefon: 
Førerkortnummer: 
Bilens registreringsnummer: 

 

Leieobjekt 
Type: 
Merke: 
Registreringsnummer: 

Varighet 
Avtalt varighet: Annet: 
Overtagelsestidspunkt: Sted: 
Tilbakeleveringstidspunkt: Sted: 

Besiktigelse 
Har leietager besiktiget objektet:  Ja  Nei 
Mangler, feil og annet før utleie: 

 

Tid, sted og signatur: 
Leietaker har lest og forstått leievilkårene for det aktuelle objektet 

Dato: Sted: Signatur utleier: 
Dato: Sted: Signatur leier: 

 

mailto:styret@hurumssk.com


Leievilkår for tilhenger 
1. Leiepris: 100 kroner pr døgn for medlemmer med adgangskort.  200 kroner pr døgn for 

medlemmer som ikke har adgangskort. 
2. Leieperiode: Tidsrommet for leieperioden er beskrevet i leiekontrakten med dato.  Disse 

tidspunktene må overholdes.  Dersom du ønsker å utvide leieperioden, ta kontakt for å 
sjekke om dette er mulig. 

3. Maksimum sammenhengende leietid: 5 dager. 
4. Bøter, gebyrer og avgifter: Parkeringsavgifter er leietakers ansvar i leieperioden.  

Avgifter og gebyrer som blir ettersendt til Hurum Sportsskytterklubb, vil ble belastet 
med MVA og kr 250, i tillegg til avgifter og gebyrerer. 

5. Rengjøring: Tilhengeren skal leveres tilbake slik den var ved utlevering. 
6. Skader: Skademelding må alltid fylles ut og leveres til Hurum Sportsskytterklubb ved 

innlevering.  Er tilhengeren så skadet at den ikke er i kjørbar stand er det leiers plikt, 
ansvar og kostnad å få tilhengeren tilbake til avtalt leveringssted. 

7. Ansvar/motkrav/interesse: Leietaker er ansvarlig for handlinger utført med tilhengeren 
i leieperioden. Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot utleier, vs. kostnader/ulemper 
leietaker er blitt påført pga uhell/ulykker eller feil med tilhengeren med mindre kravet 
er erkjent av ham, eller er rettskraftig ved dom eller forlik. Leietaker kan ikke fremleie 
eller overlate sine tettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta rettslige 
disposisjoner over tilhengeren. Leietaker plikter å ivareta ”tilhengerens beste 
interesser” i leietidsrommet. Det er kun leietaker som kan påvirke tilhengerens 
”risikoutsettelse” hvor man parkerer/hensetter tilhengeren med hensyn på risiko for 
tyveri osv, og på hvilket underlag/vei tilhengeren kjøres. Leietaker pålegges også å 
sjekke at bremser ikke ”ligger på” unødvendig. Ved behov for bytte av defekte lyspærer, 
kjøpes dette av leietaker, og refunderes senere av utleier ved fremvisning av kvittering 
for utlegg. 

Ta kontakt med styret@hurumssk.com dersom noe er uklart. 
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