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§1 Generelt om NaboTrailers politik for databeskyttelse 

1.1 NaboTrailer, CVR-39029170, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NaboTrailer”) varetager 

driften af NaboTrailer appen med tilhørende hjemmeside og bagvedliggende platform. 

Paragraffen om NaboTrailers Databeskyttelse beskriver de processer og politikker, som 

virksomheden forpligter sig til at overholde.  

1.2 Enhver som opretter sig i NaboTrailers app (eller interagere med NaboTrailer på anden vis) 

bliver i paragraffen om Databeskyttelse kaldt bruger. 

1.3 Nærværende politik for databeskyttelse er bl.a. udarbejdet med det formål at leve op til EU's 

forordning om persondatabeskyttelse (General Data Protection Regulation), som træder i kraft 

Maj 2018. 

Politik for databeskyttelse 

For at kunne oprette sig som medlem i NaboTrailers app indtastes følgende persondata: 

Oplysninger om fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt kørekortnummer 

(kørekortnummer indhentes kun af lejere). Brugere kan også frivilligt indtaste deres fødselsår.  

Formålet med de indtastede persondata er: Oprettelse af medlemskab, fakturering til medlemmet, 

identifikation i forhold til kørekortnummer samt muligheden for fremsendelse af nyhedsbreve og 

andre markedsføringsmæssige informationer. Formålet med indsamling af fødselsår er alene at 

optimere NaboTrailers kommunikation (indhold og kanaler) til eksisterende medlemmer. 



Medlemmernes oplysninger om fulde navn, og adresse, er alene tilgængelige når aftale om leje er 

indgået. Lejers kørekortnummer og kørekortklasse vil være tilgængelige for udlejer når en 

lejeforespørgsel er godkendt af udlejer. Årsagen hertil er, at det påhviler Udlejer at verificere 

identiteten af Lejer før udleveringen af traileren finder sted, og informationen vil være nødvendig 

for Udlejer såfremt, at der bliver tale om en forsikringssag. Dette gælder dog ikke bankoplysninger, 

og lignende, som vil blive behandlet fortroligt i alle sammenhænge. 

NaboTrailer vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmernes 

oplysninger ikke er tilgængelige for andre medlemmer i videre omfang end det, der er en 

nødvendig følge af forretningskonceptet. Medlemmerne er ved accept af NaboTrailers 

Databeskyttelsespolitik indforstået med, at oplysningerne bliver brugt til interne, statistiske og 

anonyme bedømmelsesformål.  

Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Profil” foretage ændringer af eller slette sine 

medlemsoplysninger. Det vil sige, at ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden 

varsel, hvilket betyder, at NaboTrailer automatisk sletter alle personlige samt personhenførbare data 

senest en måned efter opsigelsen af medlemsskabet. Dog ikke for så vidt angår personlige data 

som bruges til brug for fakturering samt bedømmelser for de samme brugere, som kan være 

nødvendige for at vurdere om en bruger skal have lov til at være medlem. De personlige data samt 

tilhørende bedømmelser opbevares i 5 år i henhold til regnskabslovgivning.  

Ønsker en bruger data overført til en anden udbyder kan dette ske ved at NaboTrailer udlæser data 

i en CSV-fil som kan sendes til pågældende udbyder. 

Ønsker en bruger ikke sine data anvendt til analyser og markedsføring, skal denne sende en besked 

herom til vip@nabotrailer.dk. Hermed undlader NaboTrailer at anvende data til andre formål end 

leje/udleje af trailere. 

Skulle NaboTrailer opleve et brud på datasikkerheden forpligter selskabet sig til at underrette alle 

brugere herom senest 72 timer efter bruddet er blevet opdaget.  

Ved oprettelse af medlemskab giver brugeren aktivt samtykke i appen til at persondata indsamles 

og behandles som ovenfor beskrevet.  

 

NaboTrailers Forretningsbetingelser  

(Gældende fra den 1. januar 2018)

 

mailto:vip@nabotrailer.dk


§1 Generelt om NaboTrailers Forretningsbetingelser 

1.4 NaboTrailer, CVR-39029170, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NaboTrailer”) varetager 

driften af NaboTrailer appen med tilhørende hjemmeside og bagvedliggende platform. Disse 

forretningsbetingelser regulerer retsforholdet mellem NaboTrailer og Udlejer/Lejer, mens 

retsforholdet mellem Udlejer og Lejer er reguleret af ”Vilkår for trailerudlejning”.   

1.5 Et medlem, som opretter en ’annonce’ for trailerudlejning, kaldes for ”Udlejer”. Et medlem, som 

lejer en trailer, kaldes for ”Lejer”. 

1.6 En trailer skal forstås i bred forstand og omfatter dermed følgende kategorier: almindelig 

havetrailer (alm og stor) samt specialtrailerne: hestetrailer, bådtrailer, auto og maskintrailer, 

flyttetrailer og motorcykeltrailer. 

1.7 Forretningsbetingelserne for NaboTrailer regulerer alle aftaler mellem NaboTrailer og 

Udlejer/Lejer, medmindre NaboTrailer og Udlejer/Lejer direkte og skriftligt indgår anden aftale. 

§2 Medlemskab 

2.1 Det er alene medlemmer, der kan leje og udleje på NaboTrailer appen 

2.2 Medlemskab af NaboTrailer bliver etableret ved indtastning af medlemsoplysninger (navn, 

adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kørekortnummer for lejer mv.) i NaboTrailers brugerprofil. I 

samme proces bliver udlejer og lejer bedt om at acceptere NaboTrailers Datapolitik, vilkår og 

forretningsbetingelser for NaboTrailer. 

2.3 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til den 

oplyste e-mailadresse. Medlemmet meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til 

NaboTrailers nyhedsbrev, som sendes til den oplyste e-mailadresse. 

2.4 NaboTrailer er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden 

varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Min 

konto”, hvilket betyder, at NaboTrailer automatisk sletter alle personlige samt personhenførbare 

data en måned efter opsigelsen af medlemsskabet. Dog ikke for så vidt angår personlige data som 

bruges til fakturering samt tilhørende bedømmelser fra andre brugere (bruges til at sikre at folk der 

ikke opfører sig ordentligt ikke bare kan melde sig ind igen). Disse data opbevares i 5 år i henhold 

til regnskabslovgivning.  

2.5 Efter hver udlejning skal medlemmerne bedømme hinanden, og det er med henblik på at 

vurdere, om Lejer og Udlejer ønsker at indgå en lejeaftale igen i fremtiden. 

§3 Formidlingsplatformen 



3.1 Medlemmerne erhverver alene adgang til NaboTrailers formidlingsplatform (app). Platformen 

indeholder sådanne faktuelle oplysninger, at det bliver muligt for medlemmerne at indgå en 

bindende aftale om trailerudlejning, jf. Vilkår for Trailerudlejning. 

§4 Betaling og prispolitik 

4.1 Medlemmerne skal følge de til enhver tid gældende ”Retningslinjer for prisfastsættelse” hos 

NaboTrailer. Medlemmerne kan/må ikke indgå aftale om andre priser. Retningslinjerne for 

prisfastsættelse kan altid findes under punktet ”Betingelser for brug af NaboTrailer” på 

www.NaboTrailer.dk. 

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et online betalingsmodul, hvor al betaling skal finde sted, og 

hvor der kan foretages betaling med kreditkort og MobilePay.  

4.3 Såfremt udlejningen ikke kan gennemføres (eksempelvis ved skade på traileren), og såfremt 

Udlejer gør Lejer opmærksom herpå bortfalder aftalen uden betaling. Dette gælder tilsvarende, hvis 

Lejer aflyser lejen mere end 5 timer før starttidspunktet. Meddelelse om bortfald af aftalen eller 

aflysning af lejen mellem Udlejer og Lejer skal ske via formidlingsplatformen. 

4.5 NaboTrailer opkræver et servicegebyr for at stille formidlingsplatformen til rådighed, idet 

servicegebyret bliver opkrævet som en procentdel af prisen for den enkelte udlejning. NaboTrailer 

opkræver herudover et forsikringsgebyr til dækning af ”NaboTrailer forsikring”, idet 

forsikringsgebyret bliver opkrævet som en procentdel af prisen for den enkelte udlejning. 

Servicegebyret og forsikringsgebyret bliver automatisk fratrukket Lejers betaling, og alle priser 

oplyst i appen indeholder servicebidrag og forsikringspræmie. 

4.6 NaboTrailer forpligter sig ligeledes til at donere 1% af NaboTrailers nettoindtægt til en 

godkendt godgørende forening (med nettoindtægt menes det beløb, som NaboTrailer modtager af 

den samlede lejepris fratrukket udlejers indtægt, forsikringsudgifter, betalingsgebyrer og moms).   

4.7 NaboTrailer agter at udbetale donorbeløb i størrelsesordenen 10.000 kr., (eller i henhold til 

timing af årsregnskab), så timing af eventuelle udbetalinger afhænger af, hvornår denne 

beløbsgrænse er nået.  

4.8 Valget af modtager af NaboTrailers donationer vil ske i form af en afstemning på NaboTrailers 

Facebookside. 

§5 Markedsføring 

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring, er ikke tilladt på 

NaboTrailers platforme. 



§6 Medlemmernes forpligtelser 

6.1 Medlemmerne indestår for, at de opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data ikke strider 

mod lovgivning eller tredjemands rettigheder. 

6.2 Medlemmerne indestår for, at benyttelsen ikke påfører NaboTrailer usædeligt eller strafferetligt 

indhold, eller at benyttelsen påfører virus, programmer eller anden software, som kan påføre 

NaboTrailer eller andre medlemmer skade. 

6.3 Medlemmerne indestår for, at vedkommende ikke vil gøre brug af data til andet end 

NaboTrailers formidling af trailerudlejning. 

6.4 Medlemmerne indestår for, at vedkommende vil bruge formidlingsplatformen i 

overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Såfremt NaboTrailer får mistanke om misbrug, 

vil NaboTrailer kunne analysere medlemmernes korrespondance via platformen. 

§7 Ansvarsfraskrivelse for NaboTrailer 

7.1 NaboTrailer er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform, og NaboTrailer 

påtager sig intet ansvar ud over denne formidling. NaboTrailer hæfter ikke for eventuelle opståede 

skader under udlejningen, ligesom NaboTrailer ikke hæfter for eventuel manglende udlejning.  

7.2 Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for udlejningen afhænger alene af aftalen 

mellem Udlejer og Lejer. 

7.3 NaboTrailers ydelse er gennemført, når Udlejer og Lejer har indgået en aftale via NaboTrailer 

appen, ligesom betaling er gennemført, når beløbet er overført fra NaboTrailer til udlejer (kan være 

behæftet med op til 6 dages forsinkelse). 

7.4. NaboTrailer kan ikke drages til ansvar for formidlingsplatformens tilgængelighed, fejl eller 

funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald. 

7.5 NaboTrailer kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, formuetab og følgeskader. 

7.6 NaboTrailer kan ikke drages til ansvar for tekst, information eller links, som er indrykket af 

medlemmer. 

§ 8 Politik for Databeskyttelse 

Se separat sektion om NaboTrailers politik for Databeskyttelse 

 



§ 9 Ændringer af ”Forretningsbetingelser” 

9.1 NaboTrailer forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser. Såfremt 

forretningsbetingelserne bliver ændret, vil Udlejer og Lejer blive informeret herom via e-mail, 

ligesom ændringer vil fremgå af www.NaboTrailer.dk. 

§ 10 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting 

10.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser bliver ulovlige, ugyldige eller 

uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed 

påvirkes eller forringes heraf. 

10.2 Enhver tvist mellem NaboTrailer og Udlejer/Lejer afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding 

som værneting. 

 

Vilkår for trailerleje/udlejning 

(Gældende fra den 1. januar 2018)

 

§ 1 Generelt om disse vilkår 

1.1 NaboTrailer, CVR-39029170, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NaboTrailer”), varetager 

driften af hjemmesiden/domænet ”www.NaboTrailer.dk” samt deleplatformen, der er gjort 

tilgængelig via af NaboTrailer appen. Nedenstående ”Vilkår for trailerudlejning” regulerer 

retsforholdet mellem Udlejer og Lejer, mens retsforholdet mellem NaboTrailer og Udlejer/Lejer er 

reguleret af ”Forretningsbetingelser for NaboTrailer”. 

1.2 Et medlem, som opretter en annonce for trailerudlejning, kaldes for ”Udlejer”. Et medlem, som 

lejer en trailer, kaldes for ”Lejer”. 

1.3 ”Vilkår for trailerudlejning” regulerer alle aftaler om trailerudlejning, der bliver indgået gennem 

”NaboTrailer appen”, medmindre Udlejer og Lejer direkte og skriftligt indgår anden aftale. 

§ 2 Forsikring  

2.1 Alle trailere, som udlejes gennem NaboTrailer appen skal være dækket af en særlig forsikring 

”NaboTrailer Forsikring”, som NaboTrailer har udviklet i samarbejde med Tryg A/S. Udlejer og Lejer 

må/kan ikke indgå en aftale, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning. 



2.2 Udlejer står inde for og har ansvar for at sikre, at traileren og Udlejer opfylder følgende af 

”NaboTrailer Forsikring” stillede krav: 

● Traileren er privatejet og indregistreret med nummerplade.  

● Traileren må ”til hverdag” hverken helt eller delvist anvendes til erhvervsformål, herunder, 

men ikke begrænset til, vare- og godstransport. 

● Små almindelige trailere vil kun være forsikret til en maksimal handelsværdi på 6.000 kr. og 

store almindelige trailere vil have en maksimal forsikret handelsværdi på 15.000 kr. 

● For specialtrailere gælder at udlejer selv fastsætter en maksimal forsikringssum og 

tilhørende udlejningspris. Dog fastsætter NaboTrailer en mindstepris baseret på 

forsikringssummen, som tager højde for forsikringspræmiens andel af det samlede 

forsikrings- og servicegebyr således at Udlejer altid vil modtage 75% af Lejeprisen. 

● Traileren skal være fuldt lovlig til kørsel og anvendelse i Danmark. 

● Udlejer har til opgave at verificere lejers identitet i NaboTrailer appen. Det sker i praksis ved 

udleveringen af traileren hvor det er Udlejers opgave at tjekke at Lejers informationerne på 

Lejers kørekort stemmer overens med informationerne i NaboTrailers app. Bekræftelsen sker 

ved at Udlejer trykker på tilhørende knap i appens ’Bookingdetaljer’. 

 

2.3 Lejer skal sikre, at Lejer opfylder følgende af ”NaboTrailer Forsikring” stillede krav: 

● Lejer har gyldigt kørekort. 

● Lejer har gyldigt kørekort til at køre med den pågældende trailer/vognlæs. Det er altså 

Lejers ansvar at vognlæsset samlet set holder sig inden for lovens grænser (vægt mm.). 

● Ved kørsel i andre Europæiske lande påhviler det lejer at sikre at den lokale lovgivning er 

overholdt i forhold til selve traileren og til vogntoget. 

● Lejer må anvende traileren såvel privat som erhvervsmæssigt, idet traileren dog ikke må 

anvendes erhvervsmæssigt, såfremt traileren indgår som en central del af virksomheden, 

eksempelvis virksomhed som vognmand eller håndværker. 

 

2.4 Samtlige forsikringsbetingelser kan læses i forsikringsdokumenterne som findes på 

nabotrailer.dk. NaboTrailer kan dog generelt oplyse: 

● at forsikringen kun gælder for den betalte lejeperiode. 

● at forsikringen dækker i Europa 

● at forsikringen har samme faste pris, uanset hvilke skader som måtte opstå, 

● at mekaniske skader ikke er dækket, herunder skader og følgeskader grundet slitage, 



● at selvrisikoen for enhver skade for almindelige trailere er 500 kr. i 2018 (reguleres årligt) og 

1.000 kr. (reguleres årligt) for specialtrailere, 

● at Lejer skal betale selvrisikoen, hvis der opstår en skade i lejeperioden, 

● at tyveri foretaget af tredjemand (ikke Lejer) er dækket, 

● at bortkomst, defineret ved at Lejer ikke har returneret traileren senest 30 dage efter aftalt 

afleveringstidspunkt, også er dækket, dog således at Udlejers selvrisiko ved bortkomst er 

50% af trailerens handelsværdi med tilhørende minimumsbeløb baseret på trailertype. 

● at bortkomstdækningen kan bortfalde, hvis Udlejer overdrager trailerens originale 

registreringsattest til Lejer. 

● at Lejer står med det fulde erstatningsansvar hvis gældende lovgivning for kørsel ikke er 

overholdt (fx ved manglende kørekort, for meget vægt i trailer mm). 

2.5 NaboTrailer er hverken forsikringsudbyder eller forsikringsformidler. NaboTrailer modtager ikke 

nogen form for betaling eller kommission vedrørende NaboTrailer Forsikring. 

§ 3 Betaling 

3.1 Alle betalinger mellem Udlejer og Lejer skal foregå via online betalingsmodulet i NaboTrailer 

appen. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusive forsikrings- og 

administrationsgebyr, reserveres på Lejerens debet- eller kreditkort, når Lejer har indgået en aftale 

om trailerleje.  

3.2 Lejer kan vederlagsfrit annullere bookningen indtil 5 timer før starttidspunktet. Såfremt Lejer 

annullerer bookingen senere end 5 timer før starttidspunktet, eller såfremt trailerudlejningen ikke 

kan gennemføres grundet Lejers forhold, skal Lejer alligevel betale det aftalte beløb inklusive 

forsikrings- og administrationsgebyr. 

3.3 Såfremt udlejningen ikke kan gennemføres (eksempelvis skade på traileren), og såfremt Udlejer 

gør Lejer opmærksom herpå mere end 5 timer før starttidspunktet, bortfalder aftalen uden betaling. 

Det samme gør sig gældende i tilfældet af at aflysningen sker inden for de 5 timer men her vil den 

aflysende part kunne forvente at modtage en dårlig bedømmelse fra sin modpart. Dette gælder 

tilsvarende, hvis Lejer aflyser lejen mere end 5 timer før starttidspunktet. Meddelelse om bortfald af 

aftalen eller aflysning af udlejningen skal ske via formidlingsplatformen. 

3.4 Såfremt traileren ikke tilbageleveres rettidigt, kan NaboTrailer hæve udgifterne til en 

forlængelse af lejeperioden på Lejers betalingskort eller NaboTrailer-konto. 

3.5 Når udlejer har modtaget en anmodning om leje af trailer, så har udlejer mulighed for at vælge 

’Godkend’’, ’Godkend uden indtægt’, eller ’Afvis’. I tilfældet af at udlejer vælger ’Godkend’ 



gennemføres lejen med betaling af de oplyste priser. Vælger udlejer ’Godkend uden indtægt’ vil 

udlejer ikke modtage indtægt og lejer få besked herom i sine ’Bookingdetaljer’. Lejer skal dermed 

kun betale servicegebyret, som bl.a. dækker forsikringen. I det tilfælde at udlejer afviser en booking, 

vil der ikke finde en transaktion sted. 

 

§ 4 Aftalen mellem Udlejer og Lejer 

4.1 Udlejer skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,  

● at Udlejer ejer den pågældende trailer, således at Udlejer har ret til at indgå lejeaftalen, 

● at Lejers kørekortnummer samt fulde navn anført i appen stemmer overens med det 

kørekort, som Lejer fysisk skal fremvise på lejetidspunktet 

● at traileren overholder alle lovkrav, og at traileren i øvrigt er i forsvarlig stand, 

● at kendte skader, ridser mv. er anført i trailerbeskrivelsen på NaboTrailer, således at 

trailerbeskrivelsen til enhver tid giver et retvisende billede af trailerens stand, og 

● at traileren ved tilbagelevering bliver gennemgået for eventuelle indvendige eller udvendige 

skader, idet skaderne straks bør dokumenteres ved fotografering. 

● at en kopi af trailerens registreringsattest bliver gjort tilgængelig for lejer enten i form af et 

foto i appen eller i form af en udleveret kopi-papirversion. 

 

Lejer skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,  

● at trailer og skadesbeskrivelse anført i appens ’Bookingdetaljer’ er i overensstemmelse med 

de faktiske forhold ved udlevering af traileren 

● at Lejer lovligt må køre med den pågældende trailer (krav til bilen, trailerkørekort mv.), 

● at der sker en lovlig anvendelse af traileren, herunder fastspænding af gods og udskiftning 

af pærer, 

● at Lejer betaler alle bøder og gebyrer, der pålægges traileren grundet brug i strid med 

vægt- og kørekortsgrænser, færdselsloven, parkeringsrestriktioner mv., og 

● at traileren bliver tilbageleveret i samme stand som ved udlevering. Her vil misligholdelse af 

denne del fra Lejers side typisk ikke føre til en sanktion fra NaboTrailers side, men det vil 

kunne resultere i en dårlig rating af lejer fra udlejers side. 

● at lejer modtager en kopi af trailerens registreringsattest enten i form af et billede i appen 

eller i form af en udleveret kopi-papirversion. Hvis lejer ikke modtager en kopi af 

registreringsattesten men alligevel gennemfører lejen, vil det i alle tilfælde være lejers eget 

ansvar, hvis denne modtager bøder eller lignende. 

 



4.3 Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på traileren i lejeperioden, herunder trailerens bortkomst 

eller hændelige undergang, medmindre Lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på 

starttidspunktet. Trailerbeskrivelsen anses for korrekt, medmindre Lejer dokumenterer andet. 

Udlejer er dog ansvarlig for mekaniske skader ved traileren, hvis de mekaniske skader ikke skyldes 

Lejers fejlagtige eller uhensigtsmæssige brug af traileren. Såfremt der i lejeperioden måtte opstå en 

mekanisk skade, som Udlejer bærer risikoen for, refunderer Udlejer lejebetalingen mv. til Lejer via 

NaboTrailer, hvilket skal ske senest 8 dage efter tilbageleveringen. 

4.4 Såfremt traileren ikke kan køre, eller såfremt traileren får en skade, som kræver reparation før 

videre kørsel, skal Lejer straks kontakte Udlejer og NaboTrailer med henblik på at få klarlagt, om 

der er forsikringsdækning, eller om skaden skal dækkes af Udlejer eller Lejer. Udlejer træffer 

beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, idet Udlejer og Lejer – ved Lejers 

erstatningsansvar – dog skal tilstræbe at opnå enighed om reparationen. 

4.5 Udlejer og Lejer kan alene aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) trailerudlejning, således at 

udlejningen ikke er momspligtig. Indkomsten ved udlejning af en trailer er skattepligtig, og Udlejer 

skal selv angive indtægten på sin selvangivelse. 

 

§ 5 Fortrydelsesret 

5.1 Udlejer og Lejer har ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem Udlejer og Lejer ikke er omfattet af 

fortrydelsesrettens som defineret i forbrugeraftaleloven. Dog kan aftalen aflyses af både Lejer og Udlejer 

med 5 timer før aftalte starttidspunkt. 

§6 Ansvarsfraskrivelse for NaboTrailer 

6.1 NaboTrailer er uden ansvar for aftalen mellem Udlejer og Lejer, herunder indgåelse og 

opfyldelse af aftalen. Dette indebærer blandt andet,  

● at NaboTrailer ikke hæfter for eventuelle skader før, under og efter lejeperioden, 

● at NaboTrailer ikke er ansvarlig for trailerudlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist, 

● at planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for trailerudlejningen alene afhænger af 

Udlejer og Lejer, 

● at NaboTrailers forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra Lejer til Udlejers 

saldo på NaboTrailer, og 

● at Udlejer/Lejer ikke kan rette krav mod NaboTrailer som følge af manglende opfyldelse af 

forsikringskravene. 



6.2 NaboTrailer er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser af 

lejeaftalen, og NaboTrailer påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed. 

§ 7 Ændringer af ”Vilkår for trailerudlejning” 

7.1 NaboTrailer forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Såfremt vilkårene bliver ændret, vil 

Udlejer og Lejer blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af 

www.NaboTrailer.dk. 

§ 8 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting 

8.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, 

skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller 

forringes heraf. 

8.2 Enhver tvist mellem Udlejer og Lejer afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som 

værneting. 

 


