
Kontrakt vedrørende studenterkørsel med Køreturen.dk    
 
Gældende for kørsel i Jylland og på Fyn.  
Efter aftalens indgåelse er den bindende. 
 
Ved 2 lejere og udlejers underskrifter er der d.d. mellem parterne 
 Køreturen.dk, Blomstervej 6, 8381 Tilst – CVR nr. 16792934  herefter nævnt udlejer og lejere 
 
Udfyldes af lejer: 
Aftalen er indgået _______________________________________________________  (Sted & dato) 
 
  
Navn på skole & klasse _________________________________________ 
  
Navn lejer 1 _________________________________________ 
Adresse & postnr. _________________________________________ 
tlf. nr. _________________________________________ 
Mailadresse _________________________________________ 
 
Navn lejer 2 

 
_________________________________________ 

Adresse & postnr. _________________________________________ 
tlf. nr. _________________________________________ 
Mailadresse _________________________________________ 
  
herefter nævnt lejere - har indgået aftale om leje af studenter-bil inkl. chauffører (kørslen) under følgende betingelser: 
  
1. Tid og sted 
Kørslen skal foregå den ________________ fra kl. __________ til ____________  For antal deltagere      ________________ 
personer 
 med start på adressen ______________________________________________________________ 
(Kan aftales senere hvis adressen ikke kendes endnu) 
 
 Lejere skal senest 30 dage før kørslen sende liste på mail med følgende: 
• Navne og adresser samt telefonnr. på alle deltagere.  
• Startadresse 
• Starttidspunkt (for selve kørslen) 
• Adresser der skal besøges, rækkefølge samt hvor lang tid I ønsker at bruge ved hvert sted. 

 
Udlejer forbeholder sig retten til at udforme eller ændre ruten efter trafikale hensyn, geografi og kørselsøkonomi. 
Udlejer udarbejder og fremsender efterfølgende på baggrund heraf mail med ruteplan og forventet tidsplan. 
  
2. Pris & betaling 
• Lejere indbetaler ved aftalens indgåelse halvdelen af lejebeløbet som depositum til konto 5364-0246895 (udlejer 

er ikke bundet af kontrakten før depositum er betalt). Depositummet bortfalder såfremt aftalen aflyses af lejere 
eller I kommer til at ødelægge noget / lavet hærværk under kørslen. Husk at skrive navn på bankindbetalingen. 

• Lejere indbetaler rest af lejebeløbet til konto 5364-0246895 senest 60 dage før kørselsdatoen. 
•  Lejere er forpligtet til at dække enhver skade på bilen eller omgivelserne, som de er er skyld i. 
• Prisen for leje til studenterkørsel er 800,- pr. person, dog mindst kr. 19.000,- for max. 11 timer inkl. pyntning. 
• Hvis start adressen for køreturen ligger indenfor 75 km fra 8381 Tilst. 
• Prisen for leje til studenterkørsel er 900,- pr. person, dog mindst kr. 21.000,- for max. 11 timer inkl. pyntning. 
• Hvis start adressen for køreturen ligger udenfor 75 km fra 8381 Tilst 
• Alle priser er inkl. moms.  
• Har I brug for flere end 11 timers kørsel så kontakt os, så finder vi en løsning. 
 
4. Aflysning eller afbrydelse 
Udlejer forpligtiger sig til at tilbagebetale indbetalt forudbetaling i tilfælde af udlejers aflysning.  Hvis udlejer aflyser 
kørslen, skal det ske med længst muligt varsel.  Påbegyndte kørsler dog efter timeforbrug således at refusionsbeløbet 
modregnes efter påbegyndte antal timer. Totalpris divideret med antal aftalte timer.   Aflysning kan forekomme som 
følge af: 
• Tekniske hindringer / lovkrav til køretøjet, der ikke kan opfyldes. 



• At myndighederne ikke vil meddele tilladelse til kørslen. 
• Teknisk fejl på køretøj. 
• Sygdom. 
 
Afbrydes turen af chaufføren som følge af, at reglerne for sikkerhed, hærværk og andre overtrædelser ikke 
overholdes, gives ingen tilbagebetaling.  
Lejere afstår fra øvrige krav til erstatning som følge af aflysning. 
  
5. Betingelser 
• I forhold til køre-/hviletidsbestemmelserne kan den daglige køretid strækkes til 11 timer inkl. pyntning. Det kræver 

at pyntning / turen starter senest kl. 11.00. Startes turen senere end kl. 11.00, reduceres tilsvarende i antal 
køretider, da vi afslutter køreturen senest kl. 22.00.  

• Har I brug for mere end 11 timers kørsel kontakt os, så finder vi en løsning. 
• Køretiden skal senest afsluttes kl. 22, der kan tilkøbes én ekstra time.  
• Vi medbringer strips, gummistropper mm. til montering af bannere, grene, flag mm. 
• Holdere til banner, grene, flag medbringes af udlejer og er inkluderet i prisen. 
• Køretøj skal af udlejer være pyntet med dannebrogsflag foran. 
• Fastgørelse af yderligere pynt med f.eks. bøgegrene og bannere er udlejer behjælpelig med, idet dette ikke må 

tage udsyn fra førerhus eller sidespejle. Presenning over lad er monteret og kan nedrulles for siderne hvis det 
bliver nødvendigt af vejr hensyn. 

• Efterfølgende oprydning og rengøring er inkluderet i prisen, dog ikke rengøring som følge af hærværk / 
ødelæggelser eller brug af ikke godkendt pynt. F.eks. crepe-papir, det giver afsmitning, hvis det bliver vådt samt 
konfetti. Her afregnes for aktuelt timeforbrug. 

• Udlejer er forpligtiget til at sikre at alle nødvendige godkendelser, forsikringer og tilladelser er indhentet samt at 
køretøjet er fuldt tanket, mekanisk efterset og klart til brug ved starttidspunktet. 

• Ligeledes skal der være tegnet ansvarsforsikring gældende studenterkørsel (kopi af forsikringspolice og 
synsgodkendelse udleveres efter ønske) 

• Lejere er ansvarlig for, at samtlige deltagere er bekendtgjort med ordens- og sikkerhedsforskrifterne samt 
kontraktens indhold.  

  
6. Sikkerhedsregler 
Udover sund fornuft og omtanke gælder: 
• I må KUN stå af og på lastbilen ad stigen på lastbilen. 
• Presenningbøjlerne må ikke bruges til at hænge i. 
• Rygning og brug af ild er strengt forbudt på ladet og i nærheden af vognen på grund af brandfare.  
• Det er KUN chaufførerne, der kan afgøre om en evt. beruset deltager er i stand til at fortsætte. 
• Drikkevarer, tasker, gods m.m. skal opbevares under bænkene så, ingen falder i det. 
• Er der en der bliver syg under turen, kaster op o.l. så skal det rengøres før vi kan køre videre, det tidsforbrug går 

fra besøgene, dette kan udløse betaling for ekstra tid. 
• I skal opføre jer sikkerhedsmæssigt forsvarligt - overfor hinanden og de øvrige trafikanter!  
• Der må ikke kastes genstande (affald, emballage, dåser, flasker m.v.) efter de andre køretøjer eller fodgængere og 

ud i naturen. Sker det alligevel bortvises vedkommende. 
 

Det er ganske enkelt; Overtrædes reglerne for kørslen eller lovgivningen forbeholder vi os retten til at aflyse turen. 
Bliver en deltager for beruset så fortsat deltagelse kan være farligt, vil vi tilkalde vedkommendes pårørende. 
 
Sted:  __________________ Dato: __________________ 
 
Lejer 1: __________________ 
 
Lejer 2: __________________ 
 

Tilst        
Sted:  __________________ Dato: __________________ 
    
Udlejer : __________________ 
                   Thomas Dall 


