
UDLEJNINGSBETINGELSERNE

Lej en golfbil hos os og kom helt tæt på Endelaves skønne natur og dyreliv. På turen 
rundt kan du møde kaniner, rådyr, fasaner – og hvis du er rigtig heldig også vores 
havørne. Ved indgåelse af leje af en golfbil hos os, Skal lejer fremvise Kørekort og 
sundhedskort som føres ind i lejekontrakten.

Golfbilen må kun føres at den som lejer vores golfbiler

Vejhjælp:
Vejhjælp dækker hvis du punkterer eller golfbil på anden måde bryder ned. Så kommer 
vi og bytter til en anden golfbil, så hurtig som muligt. Ved fravalg af vejhjælp, skal du 
selv bringe golfbilen retur, hvis du havarerer. Ønskes der at vi alligevel skal yde 
vejhjælp er prisen 300 kr. som betales kontant når vi kommer. 
Lejers forpligtelser:
Vi forventer, at du passer godt på vores golfbilen – det vil sige, at du ikke kører på 
stranden eller uden for veje og stier, der vil kunne medføre punktering eller anden skade
på golfbilen. På øen der opsat skilte hvor golfbilen ikke må kører.
Golfbilen er monteret med GPS tracker for at se hvor der køres.
Hvis du punkterer er det ikke tilladt at kører videre. Vi forbeholder os ret til at 
tilbageholde depositum hvis dæk og fælge har lidt skade som følge af, at der er kørt 
videre på en flad dæk.
Anvendelse af golfbilen sker på eget ansvar i henhold til gældende lovgivning, og du er 
selv pligtig til at kontrollere bremser m.m. inden du tager af sted med golfbil. 
Du/I er desuden erstatnings pligtig i forhold til uhensigtsmæssig eller uansvarlig 
anvendelse af golfbilen samt hærværk og tyveri.
Golfbilen er forsikret med en selvrisiko på 4.000,- kr. som betales af lejeren ved uheld
Selv om vores golfbiler er helt nye, men der ske et eller andet med golfbilen som lejeren
ikke er skyld i (f. eks. et fladt dæk), Sig det til os, så vores mekaniker kan lave det inden
næste udlejning.

Depositum
Alt udlejning kan KUN ske med Betalingskort. Den udleverede kassebon skal 
lejeren opbevare sikkert, da det er lejerens eneste måde at kunne få sit depositum 
retur efter endt leje. Kassebonen afleveres i grillbaren hvor depositum tilbageføres 
på lejerens betalingskort, dette kan ses på lejens betalingskorts kontooversigt efter 
1 -3 bankdage alt efter korttype og bankforbindelse.
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